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سبيلربج ..ديٌاصىراث ..وأشياء أخري..
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«إن ؾمبقؾؼمج حمظقظ ٓمتاليمف مقهبة همئببة قمةـ
معظؿ صةئكعل إومةالم إمػميمقةلم هةذه إ ةئم؛
سمبسئـم هذا اًمرضمؾ عرف سمئًمػعؾ يمقػ روي ىمص
قمغم اًمشئؿم ش.
اًمـئىمد (ومراكؽ ر تش) ..جمؾ (كقق شمئ ؿز)..


ًمق أردكئ أن كضع قمـقا ًكئ قمر ًضئ عمسػمة هذا اعمخةرج
اعمتػردً ،مؽئكت حتت قمـقان واطمةد" :اسمحة قمةـ
اجلد د".
قمـدمئ فمفرت اًمؼروش وهئمجت اًمشقاـمئ أمـة
اًمعئمرة ،يمئكت ذم أطمد أومالم ؾمبقؾؼمج.
قمـدمئ فمفر اًمؽئبـ اًمػضئبل اًمطقب ًمقصبح صد ًؼئ
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ًمإلكسئن صمؿ ػر مـ اإلكسئن ٕكف أصبح ٓ تحؿةؾ
طمقئة اًمبشةر ،يمئن ذًمؽ ذم أطمد أومالم ؾمبقؾؼمج.
قمـدمئ ىمئمت اًمد ـئصقرات مـ همػقهتةئ ،ودمةرت
طمد ؼ احلققان اًمتةل صةـعت ٕضمؾفةئ ،وهئمجةت
صئكعقهئ ،يمئن ذًمؽ ذم أطمد أومالم ؾمبقؾؼمج.
ةئمرا ؿمةةئ ًسمئ تؼةةئومز سمةةلم اعمعئسمةةد
قمـةةدمئ ؿمةةئهدكئ مغة ً
اًمؼد ؿ سمئطم ًثئ قمـ يمـقز إوًملم ،يمئن ذًمؽ ذم أطمد
أومالم ؾمبقؾبػمج.
وقمـدمئ شمـئوسمت اًمؽئبـئت اًمػضئبق قمةغم حمةئوٓت
همزو إرض ،وىمررت أن شمؽقن قمدواكق ىمئشمؾ  ،يمئن
ذًمؽ ذم أطمد أومالم ؾمبقؾبػمج.
قطمئ
رسمام ؼػز أطمةد أصدىمئبل مـ ومةقق مؼعةده مؾة ً
-8-

سمسبئسمتف ذم وضمفل ً
ىمئبال:
 قمـدمئ ػضؾ اًمقفقد قمغم سمةئىمل ؿمةعقب إرضوشمصـع مةـفؿ اعمالبؽة واًمؼد سةلم واًمعبةئىمرةٓ ،
ؽقن ذًمؽ إٓ ذم أومالم ؾمبقؾؼمج يمذًمؽ!
رسمام ؿؾؽ هذا اًمشخص وضمف كظر مئ ،ورسمام تػؼ
أهمؾبـئ أو سمعضـئ معفئً ،مؽــئ كتحدث هـئ قمـ ضمقدة
ومتقز اًمسقـام اًمتل صـعفئ هذا اًمعبؼري.
رسمام ًمق دمـبت مشئهدة سمعض أومالمةف مثةؾ (ىمئبؿة
ؿمـدًمر) أو (مققكخ) ومؾـ شمشعر سمػئرق يمبةػم وًمةرسمام
سمدت ًمؽ يمؾامت اعمؾقح سمسبئسمتف ظمئًمق مـ اعمـطؼ.
ًمذا ؾمـتجئوز هذه اًمؼص  ،وؾمـحؽل ً
ىمؾقال قمـ مةئ
ؿثةؾف هذا اعمخةرج اعمبةدع مـ ىمقؿة يمبػمة ذم قمةئمل
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.اخلقئل


:Jaws  فموك
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سمدأت ىمصتـئ اًمطق ؾة مةع ؾمةبقؾؼمج قمةئم ،0975
سمئًمتحد د قمـدمئ اؾمتقؼظ اًمعئمل ذم صبئح أطمةد أ ةئم
قكقق قمغم قمرض اًمػقؾؿ اًمتئرخيل ( ومؽةقك )Jaws
أومئ عرف ذم سمالدكئ اًمعرسمق سمةة(اًمػةؽ اعمػةؽمس).
يمئكت هذه هل اعمرة إومم سمعد قمدة حمئوٓت ومئؿمؾ
معقب  ،اًمتل ظفر ومقفةئ اًمؽةئبـ اًمبحةري اعمػةؽمس
ؾمؿؽ اًمؼرش ذم ومقؾؿ مـ سمطقًم اًمسؿؽ كػسفئ.
اًمؼص سمسقط ًمؾغئ  ،ؾمؿؽ ىمرش قمؿالىم هتةئضمؿ
أطمد ؿمقاـمئ اًمقٓ ةئت اعمتحةدة اًمعةئمرة اعمسةئعم ،
ومتػتؽ سمؿـ سبحقن ومةـ صةطئدون إؾمةامك،
ومتؼرر اجلفئت اعمسئقًم سمئًمتعئون مع سمعةض اًمعؾةامء
أن خترج محؾ ًمصقد هذا اًمقطمش.
ىمص سمسقط ورسمام راهئ اًمبعض شمئومف سمؿؼئ قس هذه
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إ ئمً ،مؽـ يمؾ مـ ؿمئهدوا اًمػقؾؿ ىمد اؾمةتؿتعقا،
اؾمتؿتعقا سمئًمؼص  ،أو سمئعمقؾمقؼك اًمتئرخيقة اًمتةل ٓ
خيطئ أطمدكئ شمعر ػفئ قمـدمئ ستؿع إًمقفةئ ،أو سمةلداء
روي ؿمقدر وروسمرت ؿمق اًمبسةقط اًمسةفؾ ،إداء
اًمذي ومتح اعمجئل ًمؾسؿؽ اًمعؿالىم -اًمتل ؿمؽؾت
صمقرة ذم قمئمل اعمةمصمرات اًمتحر ؽقة ذم وىمتفةئ -يمةل
شمتبقأ مؽئهنئ يمقاطمدة مـ أومضؾ اًمؽئبـئت اعمصـققم
ًمؾسقـام قمؼم اًمتئر خ ،ذم زمـ مل شمؽـ ومقف ال  CGIأو
 Computer- Generated Imageryىمةةةد
وصؾت إمم مئ هل قمؾقف أن.
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 شلصلة (إىدياىا جوىز) Indiana
:Jones
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ذم قمئم  0980سمدأت رطمؾ ؾمبقؾؼمج مةع اعمغةئمرة،
سئرا ،بحة
مع ذًمؽ اًمشئب اًمذي تؼئومز ؿقـًئ و ً
قمـ اًمؽـقز واًمتامبؿ واعمؼتـقئت اًمثؿقـ  ،يمل حيػظفئ
مـ اًمعب أو مـ اًمسحرة أو مـ اًمـئز لم اعمالقملم -
وهل وضمف كظر حيرص ؾمبقؾؼمج قمةغم سمروزهتةئ ذم
مجقع أومالمف -اًمشئب اًمذي قمرومـئه مـ ظمةالل أداء
اعمؿثؾ إمر ؽل اعمحةدود اإلمؽئكقةئت هئر سةقن
ومقرد ،واًمذي مل شمؽـ شمشعر سمةف إٓ مةع ؾمةبقؾؼمج..
سمئًمطبع كتحدث قمـ إكد ئكئ ضمقكز.
أظمرج ؾمبقؾؼمج ـمقال رطمؾتةف اًمػـقة أرسمعة أومةالم
إظمراضمةئ
حتؿؾ اؾمؿ إكد ئكئ ضمقكز ،صمالصم مـفئ يمئكت
ً
مشؽم ًيمئ مع أطمد أقمز أصدىمئء ومؾفؿةل ؾمةبقؾؼمج،
ومبتةؽر اًمشخصقة إصكم ،خمرج طمرب اًمـجةقم
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إززم ضمقرج ًمقيمئس.


 أرواح شريرة :Poltergeist
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مئ سملم اًمعئم  0980واًمعئم  ،2118طمؼؼت ؾمؾسؾ
ةئهرا ،دمةةئوزت إ ةةرادات
إكةةد ئكئ ضمةةقكز
ً
كجئطمةةئ سمة ً
إومالم إرسمع اعمؾقئري دوٓر سمحسئسمئت اًمتضخؿ
ذم أؾمعئر اًمتذايمر وكسب دور اًمعرض.
طمسـًئ ،إكف اًمعئم  ،0982وجمؾ اًمتئ ؿ شمصػ صقػ
اًمعئم  0982سملكف صةقػ ؾمةبقؾؼمج؛ ذم هةذا اًمعةئم
قمرض ًمسبقؾؼمج ومقؾؿ مـ إظمراضمف ،وومقؾؿ ؿمئرك ذم
يمتئسمتف وإكتئضمف.
اًمػقؾؿ اًمةذي ؿمةئرك ذم يمتئسمتةف وإكتئضمةف هةق ومةقؾؿ
اًمرقمب اًمشفػم ،اعملظمقذ قمـ ىمص رقمب ىمقـمق مـ
اًمعصقر اًمػقؽتقر اًمؼئمت  ،ومؼط ًمقحقًمف هذا اًمػـئن
إمم ومةقؾؿ رقمةةب طمةةد

شمةدور أطمداصمةةف ذم اًمؼةةرن

اًمعنم ـ ،إكف ومقؾؿ .Poltergeist
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 فضائي :E. T
كجئطمةةئ ذم
ذم كػةس اًمعةئم ،قمةةرض اًمػةقؾؿ إيمثةر
ً
شمةةئر خ اًمسةةقـام إمر ؽقةة  ،اًمػةةقؾؿ اًمةةذي طمؼةةؼ
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إ رادات شمتجئوز اًمسبعامب مؾقةقن دوٓر سمؿقزاكقة
إكتئضمق دمئوزت اًمعنمة مال لم سمؼؾقؾ ،اًمػقؾؿ اًمذي
قمفدا ضمد ًدا مـ صـئقم ؾمقـام اخلقئل اًمعؾؿةل
أكشل ً
واًمػئكتئز ئ ،طمق ٓ شمدور ىمصص اخلقةئل اًمعؾؿةل
ذم ؾمػـ ومضئبق أو ذم أزمـة مسةتؼبؾق ومؼةط ،سمةؾ
ؿؽـفئ أن شمدور أ ضئ ذم همروم ـمػؾ أمر ؽل سمسقط،
عقش طمقئة ؾمقئ سمعد اكػصئل واًمد ف.
اًمػقؾؿ اًمةذي رؿمةح ًمتسةع ضمةقابز أوؾمةؽئر وومةئز
سملرسمع مـفئ ،أو ًمـؼةؾ إكةف ايمتسةح اجلةقابز اًمتؼـقة
إرسمع اًمربقسق  .أقمزابل ىمراء هذه اًمسطقر ،إًمةقؽؿ
أطمد أقمظؿ اًمتجئرب اًمسقـامبق قمغم اإلـمالق:

 .E. T
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 اللون األرجواىي :The Color Purple
وٕكف خمرج متؽئمؾ اًمؼدرات ذم طمؽل اًمؼصةص،
ومؼد ىمةرر ؾمةبقؾؼمج أن خيةرج مةـ مـطؼة اعمغةئمرة
واخلقئل اًمعؾؿل ،وؿمفد اًمعةئم  0985أول أقمامًمةف
ظمئرج كطئق اخلقئل اًمعؾؿل واعمغئمرة؛ طمق أظمرج
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وؿمئرك ذم إكتئج اًمػقؾؿ اًمعظقؿ اعملظمقذ قمةـ روا ة
اًمؽئشمب ة إمر ؽقةة أًمةةقس وويمةةرThe Color ،

.Purple
إذا يمـت مـ إهمؾبق اًمتل مل شمشةئهد هةذا اًمػةقؾؿ،
أرضمقك أن شمةذهب وشمشةئهدهً ،متسةتؿتع سمئحلؽئ ة
ويمقػ رواهئ هذا اًمرضمؾ ،وًمتسةتؿتع أ ضةئ سمةلداء
اؾمتثـئبل مـ اجلقهرة اًمسؿراء اعمتلًمؼ دو ًمةئ ،وو
ضمقًمدسمػمج.
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 لاةجو هوك :Hook
- 20 -

ذم اًمعةئم  ،0990ؿمةفدت اًمسةقـام أول دمرسمة مةةـ
كققمفئ عمعئجل ىمص أـمػئل ممئ سؿقن سمؼصص وىمت
اًمـقم  Bedtime Storiesواعمعئجل يمئكت سمشةؽؾ
ضمدا قمـ طمقئة اًمطػؾ اًمطةئبر اعمعةروف سمقةؽم
سمسقط ً
ً
رضمةال
سمئنً ،مؽـفئ شمدور ذم زمـ أصبح ومقف سمقؽم سمئن
ذم أواؾمط صمالصمقـئشمف ،ومل عد يمام يمئن.
ؿمئهد هذا اًمػقؾؿ اعمؿتع طمتك شمستؿتع يملكةؽ ـمػةؾ
ذم اًمثئمـ مـ قمؿره ،ؿمئهد اًمتئرخيل روسملم و ؾقئمز
واعمتلًمؼ دو ًمئ ضمقًمقةئ روسمةرشمس ،وصةئطمب إداء
آؾمتثـئبل اعمختؾػ دو ًمئ داؾمةتـ هةقومامن ،وهةؿ
أدوارا ذم ومقؾؿ ػؽمض أكف ُصةـع ًمألـمػةئل
مدون
ً
ومشئهده اًمؽبئر ىمبؾفؿ.
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 حديقة العصر الجوراشي Jurassic
:Park
طمسةـًئ ،هةةؾ مؾؾةةت مةةـ وصةةػـئ ًمسةةـقات قمؿةةؾ
دابةام مةئ شمةل
ؾمبقؾؼمج سمئًمعالمئت اًمػئرىم واًمتةل ً
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سمئجلد ةةد؟ مةةئ رأ ةةؽ أن كتقىمةةػ ىمؾة ً
ةقال ًٓمتؼةةئط
إكػئس؟ حتد ًدا ذم اًمعئم .0993
ختقؾ معل أكؽ شمزور ضمز رة ذم أـمةراف اعمحةقط ،مل
شمطلهئ أىمدام اًمبنمً ،متجد أن هذه اجلز ةرة حتقًمةت
سمػضةةؾ مال ةةلم أطمةةد إهمـقةةئء احلةةئعملم ومعئوك ة
جمؿققم مـ قمؾةامء اًمبققًمقضمقةئ احلقق ة إمم طمد ؼة
طمققان ومر دة مـ كققمفئ .هذه احلد ؼ ٓ شمؼدم ًمةؽ
ومرص ة رؤ ة إؾمةةقد واًمـؿةةقر واًمػقؾ ة وىمةةرود
اًمبئسمقن ،إهنئ سمبسئـم متـحؽ اًمػرص ًمتشئهد سم ًثئ طم ًقئ
عمةةئ ىمبةةؾ شمةةئر خ اًمبشةةةر مجعةةئء ..إهنةةئ طمد ؼةة
اًمد ـئصقرات.
ذم احلؼقؼ  ،مل شمؽـ ومؽرة إقمئدة إطمقئء اًمد ـئصقرات
ومؽرة ؾمبقؾؼمج ذم اًمعؿقم ،سمؾ يمئكت ومؽرة مةلظمقذة
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مـ روا مئ ؽؾ يمر شتقن اًمصةئدرة قمةئم ،0991
إٓ أن ؾمبقؾؼمج امتؾؽ اجلرأة ًمنماء طمؼقق اًمروا ،
وإكتئج ومقؾؿ يمئمؾ اؾمتعئن ومقف سملمفر ظمؼماء حتر ةؽ
ً
وطمشةئ
اعمجسامت واعممصمرات اًمبصةر  ،سمؾ وصةـع
أصةةبح ؿمةةفرشمف شمـةةئومس ؿمةةفرة اًمػةةؽ اعمػةةؽمس،
اًمد ـئصقر اًمعؿالق ر ؽس.
أذيمر أكـل ؿمةئهدت اًمػةقؾؿ ًمؾؿةرة إومم ذم ؿمةتئء
اًمعئم  0994ذم أطمد اًمسقـامت اًمؼؾقؾ -وىمتفةئ -ذم
أطمد اًمعقاصؿ اخلؾقجق  ،ويمقةػ أكـةل اؾمةتؿتعت
سمةةةةئًمػقؾؿ وسمرؤ ةةةة اًمؽئبـةةةةئت إؾمةةةةطقر -
اًمد ـئصقرات -طمق شمسعك قمغم اًمشئؿم .
ذم اًمقاىمع ،إذا ؾملًمت أي يمئبـ سمنمي ؼع قمؿره سملم
اخلئمس واخلئمس قمشةةرة قمةـ طمققاكةف اعمػضةؾ،
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ٕظمؼمك مخس مـ أصؾ ؾمبع أكف اًمد ـئصقر ،وأكف
ًمةةق يمئكةةت اًمد ـئصةةقرات طمقةة ٕ ،ىمتـةةك مـفةةئ
ومةقراً ،
د ـئصقرا صغػما ً
سمةدٓ مةـ
آيمةال ًمؾعشةب ً
اعمجسامت واًمؾعب اًمؼطـق .
ِ
ؽتػ ؾمبقؾؼمج سمنكتئج اجلزء إول مـ اًمػةقؾؿ،
ومل
سمؾ أكتج وأظمرج اجلزء اًمثةئ قمةئم  0996سمعـةقان
(اًمعةئمل اعمػؼةةقد) ،ومل خيتؾةةػ كجئطمةف قمةةـ كجةةئح
ؾمئسمؼف ،سمةؾ أ كةف اؾمةتعئن سمـجةقم خمتؾػةلم وطمبؽة
خمتؾػ ًمؾػةقؾؿ اًمثةئ  ،ومبعةد ؾمةئم كقةؾ ودور آٓن
دورا آظمر ًمسةئم
ضمراكت اًمذي رسمام ٓ عرف سمعضـئ ً
كقؾ ؾمقاه ،اؾمتعئن ذم اجلةزء اًمثةئ سمصةد ؼف واسمةـ
ضمؾدشمف د ػ ضمقًمدسمؾقم وسمئًمـجؿ اجلؿقؾ ضمقًمقةئن
ضمسدا -ومقـس ومقن.
مقر واًمؽقمقد ئن اًمضخؿ ً -
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 إىقاذ الجيدي رايان Saving
:Private Ryan

هؾ شمر د ضمد ًدا ذم شمسعقـئت اًمؼرن اًمعنم ـ مل ِ
لت
سمف هذا اًمرضمؾ؟
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ذم اًمقاىمع ًمؼد أسمك أٓ خيتؿ شمسعقـئت اًمؼرن اًمعنم ـ
إٓ سمقاطمد مـ قمالمئت اًمسقـام.
ومقؾؿ طمصؾ قمغم ؾمبع ضمقابز أوؾمؽئر مـفئ ضمئبزشمةف
اًمشخصق يملومضؾ خمرج ،وومةقؾؿ صةـػ قمةغم أكةف
أومضؾ ومقؾؿ طمر ذم اًمتئر خ ..إكؼئذ اجلـدي را ةئن
.Saving Private Ryan
وإذا شمؼةدمـئ ً
ىمؾةقال وقمؼمكةةئ ومةؽمة اخلؿةقل اجلزبةةل
عمخرضمـئ آؾمتثـئبل ،ومنن ومؽمة اًمة  2111ومئ سمعدهئ
طمتةةك اًمعةةئم  ،2107يمئكةةت ومةةؽمة كجةةئح يمئؾمةةح
ًمسبقؾؼمج ،سمؾ أ ن اًمعد ةد مةـ أومةالم هةذه اًمػةؽمة
رؿمحت جلقابز إوؾمةؽئر وًمؾعد ةد مةـ اجلةقابز
إظمرى ،وإن يمئن اإلكتةئج يمثقػةئ ًمؾغئ ة  ،إٓ أكـةئ
كذيمر مـفئ قمالمئت سمئرزة ،مثؾ:
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 ذلاء اصطياعي Artificial
:Intelligence
منموع ؾمتئككم يمقسمر ؽ اعممضمؾ ،واًمػقؾؿ اًمذي ىمدم
ًمـئ اًمطػؾ اعمعجزة هئزم ضمق ؾ أوزمـت ،اًمذي ومةئز
سمجئبزة أيمئد ؿق اًمسقـام إمر ؽقة ٕومةالم اخلقةئل
اًمعؾؿل  ،Saturn Awardsواًمذي كةئل شمرؿمةقح
ً
ٓطمؼئ قمـ ومقؾؿ آظمر ؾمـتحدث
إوؾمؽئر إول ًمف
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قمـف ذم مـئؾمبئت أظمرى سمئًمتليمقد.

 انصك ةي إن اشجطعت Catch me if
:you can
اًمػقؾؿ اًمذي ىمدم معئجلة متؿقةزة قمةـ ىمصة طمقةئة
اًمـصئب إؿمفر ذم شمئر خ اًمقٓ ئت اعمتحدة ومراكؽ
أسمئضمـقؾ آسمـ ،واًمذي ًمعب سمطقًمتف ًمققكةئردو دي
يمئسمر ق ذم سمدا أدواره اعمتؿقزة سمعد ايمتػئءه مـ ًمعب
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دور اًمػتك اجلؿقؾ ،وإ ؼقك شمقم هةئكؽس ذم دور
قمؿقؾ اعمبئطمة

اًمػقدراًمقة يمةئرل هـةئر  ،وأطمةد

أؾمئـمػم اًمتؿثقؾ قمغم مر اًمتئر خ يمر ستقومر وويمـ ذم
دور ومراكؽ أسمئضمـقؾ إب ،وهق اًمدور اًمةذي كةئل
شمرؿمقحئ ًمألوؾمؽئر سمسببف.
ً

 صالة الهطار :The Terminal
- 30 -

وهق سمبسئـم ومقؾؿ تحدث قمـ رضمؾ سمسقط أشمك مـ
أطمد دول ذق أوروسمئ وقمؾؼ داظمؾ صئًم اًمقصقل
حمئوٓ دظمقل اًمقٓ ئت اعمتحدة طمتك ؼئسمؾ قمةئزف
اًمسئيمسػقن اًمشفػم سمقـل ضمقًمسقنً ،مقحصةؾ قمةغم
شمق ىمقعف قمغم صقرة مـحفئ إ ئه واًمده.
هؾ شمرى مئ ؿقةز اًمؼصة ذم رء ،طمسةـًئ ،أدقمةقك
عمشئهدة اًمػقؾؿ ًمتعرف أن إظمةراج ؾمةبقؾؼمج وأداء
شمقم هئكؽس مـ اعمؿؽـ أن حيةقٓ ىمصة قمئد ة إمم
ومقؾؿ ؾمقخؾد ذم شمئر خ اًمسقـام يمقاطمةد مةـ أهمةرب
أمئيمـ اًمتصق ر قمغم اإلـمةالق ،ومةقؾؿ يمئمةؾ ةدور
داظمةؾ صةةئًم اًمقصةقل ذم اعمطةةئر ،ومؼةط بؼةةك أن
ظمةةؼميمؿ أقمزابةةل سمئعمػئضمةةئة ،هةةذه اًمصةةئًم سمـقةةت
سمئًمؽئمؾ يمد ؽقر ًمؾػقؾؿ!
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 نغانرات ثان ثان The
:Adventures of Tintin
سمطؾ ـمػقًمتـئ اعمحبقب ،اًمصحػل اًمبؾجقؽل اًمذيمل
اًمالمع ذم أطمد مغئمراشمف قمغم ؿمئؿم اًمسقـام ًمؾؿرة
إومم – كسقـئ أن كضقػفئ ٕول مرة مع ؾمبقؾؼمج ذم
سمدا اعمؼئل -ذم ومقؾؿ اؾمتخدم ومقف ؾمبقؾؼمج شمؼـق
اًمة Motion Captureيمقاطمد مـ رواد هذه
اًمتؼـق ذم اًمعئمل.
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 لييمولو :Lincoln
ومقؾؿ قمـ ومةؽمة هئمة ذم طمقةئة اًمةربقس إمر ؽةل
اعممؾمس إًمراهئم ًمقـؽقًمـ ،واًمتل شمتحدث قمـ ومةؽمة
مئ سمعد احلرب إهؾق  ،وضمفقد ًمقـؽقًمـ ذم مؽئومح
اًمعبقد وإىمرار اًمتعد ؾ اًمثئًم قمنم قمغم اًمدؾمتةقر
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إمر ؽل.
سمؼل أن كعرف أن اعمؿثؾ إمر ؽل اعمتؿقز داكقؾ دي
ًمق س طمئز قمغم إوؾمؽئر اًمثئًمث ًمف قمـ هذا اًمدور،
وهق مئ يمئن معرو ًومئ مـذ إقمالن اًمؽمؿمح ذم اًمقاىمع!

 جصر الجواشيس Bridge of
:Spies
إذا أردت أن شمتذيمر هذا اًمػقؾؿ اًمرابع ،شمذيمر طمةقار
شمةةقم هةةئكؽس ذم دور اعمحةةئمل اًمشةةفػم ضمةةقؿس
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دوكػةةئن ،أصمـةةئء حمئوًمتةةف اًمةةدومئع قمةةـ اجلئؾمةةقس
اًمسقومقتل رودوًمػ إسمقؾ ،اًمدومئع اًمذي يمئن ؼصةد
مـف أكقـةئل هةذا اجلئؾمةقس معئمؾتةف يمسةجلم ًمةف
طمؼقىمف.

 واشيطو ةوشت :The Post
سمبسةةئـم تحةةدث هةةذا اًمػةةقؾؿ اعمبفةةر قمةةـ دور
اًمقاؿمـطـ سمقؾمت ذم كشةر حتؼقؼةئت ووصمةئبؼ قمةـ
طمرب ومقتـئم شمؽشػ يمقػ ظمدع رؤؾمئء اًمقٓ ةئت
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اعمتحدة ؿمعبفؿ ،وقمـ ساع طمر ة اًمصةحئوم مةع
اًمسؾط اًمذي اكتفك سمحؽؿ شمئرخيل ذم  31قكقق قمئم
 0970مةةـ اعمحؽؿةة اًمعؾقةةئ إمر ؽقةة ًمصةةئًمح
ضمر د اًمقاؿمـطـ سمقؾمت واًمتئ ؿز.
ؽػل أكف ومقؾؿ مةـ سمطقًمة شمةقم هةئكؽس ومػم ةؾ
ؾمؽم ب ،ؽػل سمؽؾ شمليمقد .اؾمةتخدم ؾمةبقؾؼمج ذم
هذا اًمػقؾؿ شمؼـق إظمراضمق ضمد ةدة ،حتؽةل اًمؼصة
سمصقرة شمداظمؾق سملم اًمبقئكئت واًمتسجقالت احلؼقؼق
واعمقاىمػ اعمسةتخرضم مةـ أذـمة وصمئبؼقة وسمةلم
إقمئدة حمئيمئة اعمشئهد اعمصئطمب هلئ سمصقرة ؿمبقف سمةام
ػعؾف ؾمتقػـ ؾمق دسمرج وؾمتئككم يمقسمر ؽ.
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 الالعب األول نصجعد Ready Player
:One
سمعدمئ اؾمتخدم اًمتحر ؽ واًمؽئرشمقن اعمستخرج مـ
وضمقه سمشةر ويمةذًمؽ اعمةمصمرات اًمبصةةر  ،ىمةرر
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ؾمبقؾؼمج دمج يمؾ هذه اًمتؼـقئت ذم واطمد مـ أكجح
أومالمف دمئر ً ئ ،ومقؾؿ ؿمبئ ظمئًمص شمدور أطمداصمةف ذم
اعمستؼبؾ سمعد مخسلم قمئ ًمئ مـ سمدا اًمؼةرن احلةئدي
واًمعش ةةر ـ ،ومةةقؾؿ اؾمةةتخدم اًمقاىمةةع آومةةؽما
وضمـةةقن إًمعةةئب اإلًمؽؽموكق ة واخلقةةئل اًمعؾؿةةل
واًمعقامل اًمدؾمتقسمق اعمعؼدة ،وأرؾمؾ حتقئت قمد ةدة
ذم طمقاره إمم مؽقكئت أؾمئؾمق ذم اًمثؼئومة اًمشةعبق
إمر ؽق ـمقال ومؽمة اًمسبعقـقئت واًمثامكقـقئت.
ؽػل مشةفد اًمـفئ ة سمةلم أطمةد رضمةئل ؾمةبقؾؼمج
اعمػضؾلم مئرك ر الكس وسملم اًمشئب شمئي ذ دان
أصمـئء شمؽر ؿ أول كسةخ ضمفةئز إشمةئري اًمشةفػم ذم
هنئ اًمسبعقـئت .رؿمةح اًمػةقؿ جلةئبزة أوؾمةؽئر ذم
اعممصمرات اًمبٍم ًمؽـف مل ػز هبةئ ،ورؿمةح ٕرسمعة
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ضمقابز مـ أيمئد ؿق اًمسقـام إمر ؽق ٕومالم اخلقئل
اًمعؾؿل  ،Saturn Awardsواًمتل همئًم ًبئ مئ ؾمقػقز
سمنطمداهئ.
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مل ةةد ِع ؾمةةبقؾؼمج قمةةئ ً
قمؿؼةةئ أو كظر ة معقـ ة ذم
اإلظمراج مثؾ وودي آٓن ،مل ِ
لت سمنسمةداقمئت مثةؾ
اًمتل أشمك هبئ ؾمتئككم يمقسمر ؽ ورومئن سمقٓكسؽل ،مل
صـػ كػسف ق ًمئ يمصئطمب مدرؾمة ظمئصة مثةؾ
شمئراكتقـق أو د ػقد ومقـنم .وإكام ؼقل سمبسئـم :
 يمؾ مئ أر ده أن أصـع أومالمئ مسؾق  ٓ ،شمزقمجؽوٓ دمعؾؽ شمـدم قمغم دومةع ؾمةعر اًمتةذيمرةً ،مؽــةل
يمذًمؽ أمؾؽ وضمف كظري اًمتل سمبسئـم ُخت َتصةر ذم
أرسمع يمؾامت ،أكئ أطمب صـئقم إومالم.
ذم احلؼقؼ  ٓ ،ؿؽــةئ أن كغؾةؼ هةذه اًمؼصة اًمتةل
كحؽقفةئ قمةـ ؾمةبقؾؼمج ،ومةبعض يمؾةامت ذم مؼةئل
ًمقست مئ شمقذم هةذا اًمرضمةؾ طمؼةفً ،مؽــةئ كلمةؾ أن
كؽقن ىمد ومتحـئ ًمؽؿ سمئ ًسمئ ضمد ًدا مةـ أسمةقاب طمةب
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اًمسقـام ،سمئب ؿؾؽ مػتئطمةف أطمةد أقمظةؿ طمؽةئبل
اًمسةةقـام ذم اًمتةةئر خ ،وأطمةةد صةةـئع اًمبفجةة قمةةغم
اًمشئؿم  ..ؾمتقػـ ؾمبقؾؼمج.
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عالهاث بارزة يف الذراها الطبيت
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اكتنم ذم اًمعؼد ـ اعمئضقلم اعمسؾسةالت إمر ؽقة
واًمتل شمةدور أطمةداصمفئ داظمةؾ مستشةػك ،وأسمطةئل
اعمسؾسؾ هؿ إـمبئء واًمعئمؾلم.
ضمدا هق  ERأو همروم
سمدأ اعمقضقع سمؿسؾسؾ كئضمح ً
اًمطةةقارئ واؾمةةتؿر عمةةدة  05مقؾمة ًةام ،مةةـ 0994

وطمتك  2119وهل ومؽمة ـمق ؾ كسب ًقئ ،وىمدم اًمعد د
مـ اًمـجقم أسمرزهؿ قمغم اإلـمالق معبقد اًمـسةئء ذم
أمر ؽئ ضمقرج يمؾق  .ىمةدم اعمسؾسةؾ اًمعد ةد مةـ
ـمرق اًمطرح اجلد دة عمسؾسؾ مـ هذا اًمـقع ،وًمعؾ
أهؿ مئ ىمدمف هق صئومرة اًمبدء إلكتئج هذا اًمـقع مـ
اعمسؾسالت.
يمثػما قمـ هذا اعمسؾسؾ ٕكـل
ًمـ أؾمتطقع أن أشمؽؾؿ ً
مل أيمةـ مةـ متئسمعقةف مةةع إؾمةػ ،وإن يمـةت ىمةةد
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ؿمئهدت سمضع طمؾؼئت متػرىم ٓ شمسؿـ وٓ شمغـل
مـ ضمقع.
ةدا ذم
ىمبؾ اكتفئء مسؾسؾ  ERسملرسمع أقمقام ،وحتد ً
قمئم  ،2115شمؿ إـمالق اعمقؾمؿ إول مـ مسؾسةؾ
 ،Grey’s Anatomyواًمعـقان ًمف معـك مزدوج،
ومؿرضمع ضمراي ًمؾتنم ح يمام عرف يمؾ ـمئًمب ـمب
عتؼم  ،The Anatomy Bibleوذم كػس اًمقىمت
ومبطؾ اعمسؾسؾ اؾمؿفئ مػمد

ضمراي.

اعمسؾسةؾ مسةتؿر طمتةك أن ذم مقؾمةؿف اخلةئمس
قمنم ،و بدو أهنؿ ـقون اًمتػقق قمغم مسؾسؾ ER

ٕن صػحتف قمةغم  IMDbحتتةقي قمةغم وصةالت
ًمؾؿقؾمؿ اًمسئدس قمنم واًمسئسمع قمنم واًمذ ـ مل تؿ
شمصق رمهئ سمعد .اعمسؾسؾ سمدأ سمدومع مػمد
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ضمراي

واًمتل اًمتحؼت سمؿستشػك ؾمقئشمؾ ًمبدء اًمتدر ب ىمبؾ
اًمتخصص.
سمةةئًمطبع ،ظمةةالل  05قمئ ًمةةئ مةةـ اًمةةدرامئ ،فمفةةرت
ؿمخصةةةقئت واظمتػةةةت ؿمخصةةةقئت ،ارشمبطـةةةئ
سمشخصةقئت ،وؿمةةعركئ سمةئحلزن ًمقومةةئة ؿمخصةةقئت
أظمةرى .اعمسؾسةةؾ حيتةقي قمةةغم قمالىمةئت قمئـمػقة
واطمةدا مةـ أومضةؾ
ودرامئ وكجئح وومشةؾ و عةد
ً
اعمسؾسالت ذم هذا اعمجئل ،وإن يمةئن ىمةدم صةقرة
مثئًمق ًمؾطب مـ كئطمق اإلمؽئكقةئت .ومةـ كئطمقة
أداء إـمبئء وشمصق رهؿ يمؿالبؽة رمحة ذم دوًمة
رأؾمامًمق سمرامجئشمق متئ ًمئ.
دابةام قمةغم وضمةقد
مـ قمقةقب اعمسؾسةؾ ،طمرصةف ً
ؿمخصقئت ربقسق مـ اعمثؾقلم ؾمقاء مـ اًمرضمئل أو
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اًمـسئء ،يمام أن سمف مشئهد محقؿق  ،شمصـػ سمئًمـسب هلؿ
 +05وًمؽـفئ أيمثر مـ اًمةالزم ،طمتةك ًمتشةعر أكةؽ
داظمؾ مئظمقر وًمقس مستشةػك! وًمؽةـ اعمسؾسةؾ
زظمر سمؿعؾقمئت ـمبق ىمقؿ .
اعمسؾسؾ اًمذي ؾقف ومـ أيمثر اعمسؾسالت ؿمفرة هق
 House M.Dوهق اؾمؿ سمطؾ اعمسؾسؾ ،اًمطبقةب
اًمعبؼري ،إقمةرج ،اًمةقىمح ،اجلةريء ،اًمظر ةػ..
إًمخ.
اًمرضمؾ ًمف يمئر زمئ يمئؾمح  ،و ظفره اعمسؾسؾ يمام ًمق
يمئن ؿمةػمًمقك هةقعمز اًمطةب .اعمسؾسةؾ ً
ومعةال مةـ
اعمسؾسالت اجلؿقؾ  ،طمق

تـةئول إـمبةئء طمئًمة

مثػمة ًمؾحػمة و بدأون ذم اًمبح قمـ اًمتشةخقص.
هئوس ًمف ـمرق همػم شمؼؾقد متئ ًمئ وهمئًم ًبئ مئ رومضفئ
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دابةام مةئ ؽةقن قمةغم طمةؼ
يمؾ مـ طمقًمةف ،وًمؽـةف ً
و ـجح ذم شمشخقص وقمةالج اعمةر ض .اًمقاىمةع أن
ؿمخصق هئوس هل ؿمخصق مثػمة ًمإلقمجئب ىمدر
مئ هل مستػزة .اًمرضمةؾ تصةةرف يمةام ًمةق يمةئن ٓ
ؿتؾؽ أي ىمدر مـ اعمشةئقمر اإلكسةئكق  ،وذم كػةس
اًمقىمت هق طمةر ص أؿمةد احلةرص قمةغم مسةئقمدة
اعمر ض .اعمسؾسؾ سمةف يمةؿ مةـ اعمعؾقمةئت اًمطبقة
خمقػ ذم اًمقاىمع ،وىمد كجفؾ قمـفئ يمؾ رء.
اعمسؾسؾ ؾمبؼ ضمرا ةز أكةئشمقمل سمعةئم ،مةـ 2114

واؾمةةتؿر عمةةدة  8مقاؾمةةؿ وطمتةةك  .2102ضمرقمةة
اعمشئهد احلؿقؿ ذم هذا اعمسؾسؾ ىمؾقؾ ًمؾغئ .
هـئك صمالصم مسؾسالت ضمد دة كسب ًقئ ،ؾملسمدأ سمذيمرهئ
مـ إىمدم إمم إطمدث.
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قمةةئم  2107سمةةدأ قمةةرض اعمسؾسةةؾ اًمرابةةع The

 .Good Doctorومؽرة اعمسؾسؾ ضمد ةدة ًمؾغئ ة ،
طمق سمطؾ اعمسؾسؾ هق ؿمةئب مصةئب سمـةقع مةـ
أكقاع اًمتقطمد.
اًمشئب ومؼد أظمةئه وهةق صةغػم سمعةد أن هرسمةئ مةـ
اعمـةةزل .يمةةئن إخ اعمتةةقذم -قمةةغم اًمةةرهمؿ مةةـ أكةةف
إصغر ؾمـًئ -هق مـ عتـل سملظمقف .وىمقف اًمبطةؾ
مصؿام قمغم
قمئضمزا قمـ إكؼئذ أظمقف ضمعؾف
ؿمقن مػمذم
ً
ً
ضمراطمئ ًمقـؼةذ أرواح يمةؾ مةـ حيتةئج إمم
أن صبح
ً
إكؼئذ.
ؿمقن يمئن قمبؼر ً ئ مـ اًمـئطمقة اًمعؾؿقة  ،مةع ذايمةرة
ومقشمقهمراومق  ،دمعؾةف ـػصةؾ قمةـ يمةؾ مةئ حيقطةف،
ًمقسؽمضمع مئ ىمرأه مـ ىمبؾ ًمقصؾ إمم احلؾ .مشةؽؾ
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ؿمةةقن إؾمئؾمةةق هةةل ذم اًمتقاصةةؾ مةةع اعمةةرى
وإـمبئء أظمر ـ؛ ممئ عرضف إمم مقاىمػ مضحؽ
ذم سمعض إطمقئن وممؾمػ ذم أطمقئن أظمرى.
ذم اًمقاىمع ،أسمدع ومر دي هئ ؿقر ذم دور ؿمقن مػمذم
سمطر ؼ ٓ مثقؾ هلئ .سمئعمـئؾمب  ،هذا اعمؿثؾ هق اًمطػؾ
اًمذي مثؾ أمئم ضمق د ب ذم ومقؾؿ شمشئرزم ومصـع
اًمشقيمقٓشم  .ظفر اعمسؾسةؾ أ ًضةئ مةدى طمةرص
إـمبةةئء قمةةغم اعمةةرى سمطر ؼةة مشةةئهب جلرا ةةز
أكئشمقمل.أهنك اعمسؾسةؾ مقؾمةؿف اًمثئًمة  ،وكـتظةر
اعمقؾمؿ اًمتئزم سمػئرغ اًمصؼم.
ذم سمدا  ،2108وحتد ًدا ذم ؿمفر ـئ ر ،سمدأ قمرض
مسؾسةةةؾ ضمد ةةةد ،سمعـةةةقان .The Resident
اعمسؾسؾ خيتؾػ سمعةض اًمشةةلء قمةـ اعمسؾسةالت
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اًمسةئسمؼ  ،وملطمداصمةف شمةدور ذم مستشةػك شمشئؾمةتئ ـ
وهةةل مستشةةػك اؾمةةتثامري ،اًمغةةرض مـفةةئ مجةةع
إمةقال ،وإضمةراء ومحقصةئت ًمؾؿةرى ًمتحؼقةةؼ
اًمرسمح ،طمتك ًمق يمئكقا ٓ حيتئضمقن هلئ .مـ ٓ ؿتؾؽ
شملمقـًئ صح ًقئ ،ؾمقؾؼك سمف ذم اًمطرىمئت.
ربقس جمؾس اإلدارة وواضمف اعمستشػك هق أؿمةفر
ضمراح ذم اًمقٓ  ،ومصئب سمرقمشة ذم ةده ،دمعةؾ
اطمةتامٓت اًمقومةةئة أصمـةةئء اجلراطمة شمتضةةئقمػ قمةةدة
مرات ،وًمؽـ اجلؿقع خيشك أن تؽؾؿ.
سمطؾ اعمسؾسؾ هق اًمطبقةب يمةقكراد هةقيمقـز ،وىمةد
اكضؿ ًمف اًمطبقب اعمتدرب مـ أصقل هـد د ػةقن
سمراومقش ومعفؿ ربقس اًمتؿر ض كقؽقًمقةت كةقػـ،
ضمراطم اًمؼؾب اًمصئقمدة مـ أصةقل أومر ؼق
ومعفؿ ّ
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مقـئ أويمئومقر.
حيئول إرسمع اًمسقطرة قمغم أظمطئء مد ر اعمستشػك
واحلد مـ اخلسئبر ذم إرواح ًمؾؿةرى ،واًمعـئ ة
هبؿ ىمدر اإلمؽئن ،طمتةك ًمةق شمطؾةب إمةر دمةئوز
ؾمؾطئهتؿ ذم سمعض إطمقئن.
اعمقؾمؿ إول يمئن عئًمج ىمضق ـمبقب أورام شمعةئًمج
اعمةةرى سمجرقمةةئت يمةةقاموي ،طمتةةك ًمةةق يمةةئكقا ٓ
حيتئضمقن هلئً ،متحؼقؼ رسمح قمؼم مريمزهئ اعمتعئىمد مةع
هقئ اًمتلملم اًمصحل سمئًمقٓ ة  ،وحمةئوًمتفؿ إصمبةئت
ذًمؽ .سمقـام اعمقؾمؿ اًمثئ يمةئن ةدور طمةقل ذيمة
ًمتصـقع ىمطع همقئر ًمزرع إقمضةئء داظمةؾ اجلسةؿ،
مثؾ اًمصةاممئت واعمػئصةؾ ومةئ إمم ذًمةؽ ،وًمؽةـ
ؽتشػ اًمػر ؼ أن اًمنميم شمستقرد مـ اًمصلم وٓ
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شمصـع حمؾ ًقئ ،ومئ شمستقرده ىمد سبب مضئقمػئت أو
اًمقومئة.
اعمفؿ ،اًمصقرة أصبحت واضح  ،اعمسؾسؾ عةئًمج
اًمػسئد ذم اعمـظقمة اًمصةحق ذم أمر ؽةئ .مسؾسةؾ
أقمتؼمه واىمع ًقئ إمم طمد مئ .اعمسؾسؾ ٓ زال ذم مقؾمؿف
اًمثئ .
آظمر مسؾسؾ -وأومضؾفؿ سمئًمـسب زم -واًمةذي سمةدأ
مةةمظمرا ذم ؾمةةبتؿؼم  2108وٓ ةةزال ذم
قمرضةةف
ً
مقؾمةةةؿف إول ،هةةةق .New Amsterdam
اًمعـقان هق اؾمؿ اعمستشػك ،واًمبطةؾ هةق اًمطبقةب
مئيمس ضمقدو ـ اًمذي وصؾ إمم اعمستشػك إلدارهتئ
ذم احلؾؼ إومم مـ اعمسؾسؾ .اعمستشػك سمئًمـسب هلؿ
ذم أمر ؽئ شمقازي مستشػك سمقٓق اًمديمرور ذم مٍم
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سمئًمـسب ًمدار اًمػماد ،مستشػك طمؽقمل عةئ مةـ
كؼص اإلمؽئكئت.
سمطؾ اعمسؾسؾ هق رضمؾ أومعئل ٓ أىمقال ،قمبئرة قمةـ
د ـةئمق ؽةئد شةةتعؾ سمئحلريمة ٓ ؽةؾ وٓ ةةدأ،
أضػ إمم ذًمؽ أكف شمؿ شمشخقص إصةئسمتف سمسةةرـمئن
ذم احلـجرة ،وًمؽـف مضمؾ اًمعالج طمتةك ـتفةل ممةئ
ر د حتؼقؼةفToo little time and so much .

 .to doهؽذا يمئن خيؼم زوضمتف وـمبقبتف ،ومفق ر ةد
أن ـؼةةذ اعمستشةةػك مةةـ اإلمهةةئل واًمبػموىمراـمقةة
وضعػ اإلمؽئكقئت ،وحيئول مئ ذم وؾمعف سمصةدق
ودابام مئ ػؽر ظمئرج
وإظمالص أن سئقمد اعمرى،
ً
اًمصـدوق.
مثئل مـ إطمدى احلؾؼةئت ،طمق يمئن هـةئك رضمةؾ
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منمد ل إمم ىمسؿ اًمطقارئ سمئؾمتؿرار ،طمتك أهنةؿ
أكػؼقا قمؾقف ومحقصئت وقمالج مئ تجةئوز اعمؾقةقن
دوٓر ذم اًمعئم اعمئ

ً
ومعةال،
(إمؽئكقةئت ضةعقػ

هعقط واهلل) ،سمقـام هق مشؽؾتف إؾمئؾمق اًمتقاضمد ذم
سمقئ همػم صحق وهؿ مؾزمقن سمعةالج يمةؾ اعمةرى
طمتك مـ ٓ ؿتؾؽقن شملمقـًئ صح ًقئ.
ًمذا ،شمقصؾ مئيمس إمم احلؾ! ىمةئم سمنؾمةتئجئر ؿمةؼ
ًمؾرضمؾ قمةغم طمسةئب اعمستشةػك! وىمةئم سمحسةئب
شمؽؾػ اإلجيئر عمدة قمئم ومقضمد أهنةئ ًمةـ شمصةؾ إمم 5

سمئعمئب ممئ ـػؼ قمةغم اًمرضمةؾ! هةق قمبؼةري سمئًمػعةؾ،
وًمؽـ مـ ؾمقؼبؾ سمؿثؾ هذا احلؾ ذم أي مؽئن؟
ذم طمؾؼ أظمرى ،وضمد أن هـئك مرى شمؿ قمالضمفؿ
وهؿ مد قكلم سمؿبئًمغ خمتؾػ ًمؾؿستشةػك ،وربقسة
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جمؾس اإلدارة شمر د سمقع اًمد ـ ًمنميم أظمرى سمؼقؿة
خمػض  ،قمغم أن شمتقمم اًمشةريم اًمتحصقؾ سمؿعرومتفةئ
وشمرسمح اًمػئرق .اؾمةتدقمك مةئيمس اعمةرى وقمةرف
مفـ يمؾ مـفؿ ،وـمؾب مـفؿ شمسةد د د ةقهنؿ قمةـ
ـمر ؼ قمؿؾ مئ جيقدوكةف ذم اعمستشةػك! اًمؽفرسمةئبل
ؼقم سمصقئك اًمؽفرسمئء ،اًمسبئك يمذًمؽ ،إًمةخ .طمتةك
أكف ـمؾب مـ اًمرؾمةئم رؾمةؿ ًمقطمة ضمدار ة قمةغم
طمئبط اًمؽئومقؽم ئ اخلئص سمئعمستشػك!
اعمسؾسؾ مقطمل سمشدة ،و ب سمداظمؾؽ كػس اًمروح
اًمتل سمثفئ مـ ىمبؾ ومقؾؿ سمئشمش أدامز وٓ حيتقي قمةغم
مشئهد محقؿق طمتك أن.
ذم اًمـفئ ة  ،مةةئ جيؿةةع يمةةؾ شمؾةةؽ اعمسؾسةةالت هةةق
اًمسقـئر ق اعمؽتقب سمؼماقم  ،ودىم قمؾؿقة ٓ طمةدود
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دابام اًمبح قمـ اجلد د واًمـئدر ذم قمئمل
هلئ ،وحيئول ً
اًمطب ًمتؼد ؿف سمصقرة رابع .
هذا سمئًمطبع ذيمر سمئًمطب ذم اًمدرامئ اعمصةر سمد ًءا
سمةةةة "دي طمئًمةة أمقـقراهقةةئ واضةةح !" ذم هلجةة
مـتصةرة ًمتشخقص حمػم ذم ومقؾؿ ضمري اًمقطمةقش!
ومرورا سمة "اًمضغط  51قمغم  81ئ ديمتقووووور"
ً
ذم هلج ومزقم مـ اعمؿرض أن اعمر ض ؿمؽؾف هققدع
ً
ووصقٓ عمـظئر اًمةبطـ
ذم مسؾسؾ حلظئت طمرضم !
اًمذي وضعقه ذم قمةلم اعمر ضة ذم مسؾسةؾ ومقػةل
قمبده اًمذي كنمه اًمديمتقر وابؾ اجلةالد وٓ أقمةرف
اؾمؿف (احلؿد هلل قمغم ذًمؽ)!
اًمقاىمع أن أىمرب وصػ ًمؾدرامئ اًمطبق قمـدكئ هق مئ
ذيمره أيمرم طمسـل قمغم ؾمبقؾ اًمؽم ؼ مع أمحد أمةلم
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ذم مسؾسؾ اًمقصق قمـةدمئ أرادا اكتحةئل ؿمخصةق
أـمبئء ذم مستشػك ،ومشةئهدا طمؾؼةئت قمد ةدة مةـ
مسؾسؾ حلظئت طمرضم وظمؾص إمم هذه اًمـتقج :
 يمؾ مئ شمقجل طمئًم أسخ سمصقت قمئزم زي قمؿرووايمد ذم اعمسؾسؾ :مقرومققققققققققققققققققققلم!
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 8قٌىاث هخخصصت يف السيٌوا والذراها

ياسني أمحد سعيد
ذم اًمػةةؽمة إظمةةػمة ،زاد قمةةدد ىمـةةقات اًمققشمقةةقب
اعمتخصص ذم اًمدرامئ واًمسقـام ٓ .أدقمل أن اًمؼئبؿ
اًمتئًمق شمتضؿـ (أومضةؾفئ) ،وإكةام هةل شمرؿمةقحئت
كئسمع مـ اًمذابؼ اعمتقاضع ًمؽئشمةب اعمؼةئل ،واًمتةل
ستحقؾ أن تػؼ معفئ اجلؿقعً .مذًمؽ حتد ًدا شمػئد ـئ
اؾمتخدام قمـةئو ـ قمةغم همةرار (شمرؿمةقحئت ٕروع
ىمـةةةقات) ،أو (صمةةةام ىمـةةةقات رابعةةة  ..اًمثئمـةةة
ؾمتدهشؽ).
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 فيلم جاند:
ضمرسمت ذات مةرة إهمةالق اًمصةقت أصمـةئء متةئسمعتل
ٕطمةةد ومقةةد قهئت (ومةةقؾؿ ضمئمةةد) ،وآيمتػةةئء
سمؿشئهدة طمريمئت د ف وشمعبػمات وضمفف .وضمدشمـل
أيمئد أمخـ سمام ؼقل .أمئ قمـ أيمثر مةئ ؿقةز (حمؿةقد
مفدي) -ذم رأ ةل -أكةف «مـطؼةلش؛ ًمةذًمؽ أضمةد
أمرا ً
مـعشئ وحمب ًبةئ ذم اًمعؿةقم ،ؾمةقاء
آؾمتامع إًمقف ً
يمئن تحدث ذم اًمسقـام ،أو ذم يمرة اًمؼدم مـ ظمةالل
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ىمـئشمف «مئشمش ضمئمدش ،وأفمــئ ؾمـسةتؿر ذم آؾمةتامع
إًمقف سمئهتامم طمتك ًمق حتدث قمـ وصػئت اًمطبخ.
ىمد ختتؾػ مع سمعض آراءه أطمقئ ًكةئً ،مؽـةؽ ٓ شمـؽةر
قمؾقف -همئًم ًبئ -ىمدرشمف قمغم متسؽف سمئٓشمزان واًمتجرد..
(سمئؾمتثـئء مئ تعؾؼ سملي رء خيص ضمػمارد سمئشمؾر).
أمئ قمـ أهؿ ممقزاشمف:
اًمؼدرة قمغم ومض اخلققط اعمتشئسمؽ  ،اًمتل ىمد شمشقش
قمغم أراء معظؿـئ؛ هـئك سمعض إومالم اخلػقػ اًمتل
كظةرا
أفمـ أكف ٓ ؿؽـ ٕطمد أن ؼبؾ مشةئهدهتئً ،
ًمؾؿبئًمغ ذم إيمشـ ،أو صمغرات إطمداث.
ػرس (مفدي) :هـئك أومالم جيب أن ختػض أمئمفئ
ؾمؼػ شمريمقةزك مةع (مةدى متةئؾمةؽ ومـطؼقة ومقام
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شمراه)ً ،مؾغراسم  ..ؾمتجد كػسؽ ىمضقت وىم ًتئ ممت ًعئ.
قمـدمئ ضمرسمت وصةػتف ،وضمةدت أكـةل اؾمةتؿتعت
سمئًمػعؾ.
أطمقئ ًكئ راودكةئ -يمؿشةئهد ـ -ؿمةعقر أو اكطبةئع
معلم دمئه ومقؾؿ /ممثؾ ؿمفػمً ،مؽــئ ٓ كستطقع شمػسػم
ؾمببف ،وإذا ومرسكئ اًمسبب ٓ ،كستطقع إقمالكةف قمةغم
صػحتفؿ سمئًمػقس ً
كظرا ٕن اًمػقؾؿ أو اعمؿثةؾ
مثالً ،
ؿتؾؽ أًمةؽماس يمبةػم ،وؾمةتتحقل اعمـئىمشةئت مةع
أصدىمئبـئ إمم ضمدل و(وضمع دمةئغ) .مةـ إجيئسمقةئت
(مفدي) :امتاليمف ً
قمؼال مـطؼ ًقئ سةتطقع اًمقصةقل
إمم شمػسػم ،صمؿ ؼرر دظمقل طمؼؾ إًمغةئم ،وإقمةالن
رأ ف اقمتام ًدا قمغم مـطؼ ومؼمرات ،ىمد ختتؾػ معفئ،
ًمؽـؽ ٓ شمـؽر حتؾقفئ سمحد أدكك مـ اًمقضمئه .
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ؿمئهد طمؾؼتف قمـ مسؾسؾ (يمػر دهلئب) ،سمةد ًءا مةـ
ضمقةدا قمـةد أؾمةئؾتف ذم
اًمدىمقؼة ( ،)9:25صمةؿ ريمةز
ً
اًمدىمقؼ ( .)00:44ؾمةؽمى طمقـةذاك -قمةغم ؾمةبقؾ
اعمثئل -يمقػ شمعئمؾ مع طمؼؾ أًمغئم مـ كققمق  :إسمداء
رأي صةر ح ذم أداء ممثؾ يمة( قؾمػ اًمشةر ػ).
ـؼسؿ إكتئج حمتقى ىمـئة (ومقد ق ضمئمد) ،إمم:
– مراضمعئت إومالم واعمسؾسالت.
– ؾمؾسؾ (شمر ؾر ر ليمشةـ) :بةدي ومقفةئ اكطبئقمةف
طمقل اإلقمالكئت اًمتشق ؼق ًمألقمامل اًمتل مل شمعرض
سمعد ،ودرضم شمرىمبف سمـئء قمغم اًمؽم ؾر.
– ؾمؾسةةؾ (مفةةدي حيبةةذ) :رؿمةةح ومقفةةئ أومال ًمةةئ
ًمؾؿشةئهدة اعمـزًمقة  ،أو أسمةرز إقمامل اجلد دة اًمتل
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ؾمتعرض ًمؾسقـامت.
– ؾمؾسؾ (رمضئن وأؿمقئء) :خمصص ومؼط عمراضمع
إقمامل اًمدرامق ظمالل اعمقؾمؿ اًمرمضئ .
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 شيهاثولوجي:
إذا امتؾؽت (ذابؼ ممتئزة ،قمؼؾق مـطؼق متجردة +
ىمدرة قمغم اًمتحؾقؾ واًمشةرح سمطالىمة ) شمسةتطقع أن
شمبدأ مـ اًمغدً ،متغدو (حمؿقد مفدي) ضمد د.
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ًمؽـ ..سمئًمـسب ًمة(أسمق ؾمؾقامن) ومـحـ هـةئ كتحةدث
قمـ (قمؾؿ) ،شمرك مةـ أضمؾةف مفـة (اهلـدؾمة ) يمةل
تػرغ ًمدارؾمتف ذم يمـدا.
يمؾ ىمـقات اًمؼئبؿ شمؼدم أظمبئر أو آراء أو حتؾةقالت
مـ اخلةئرج ،مةـ يمةرد (اعمشةئهد) أو (اعمتؾؼةل)
اخلئرضمل؛ ًمةذًمؽ ..غةرد حمتةقى (ؾمةقامشمقًمقضمل)
مـػر ًدا ظمةئرج اًمسةةرب .إذ تحةدث مةـ مـطؾةؼ
داظمكم .مـ داظمؾ يمقاًمقس شمؼـقئت صـئقم اًمسقـام.
ٓ ؿؽـ ًمذابؼتؽ -وطمدهئ -أن دمعؾؽ قمغم درا
سمةةلقمؿؼ شمؼـقةةئت ودٓٓت (اًمتصةةق ر ،اإلضةةئءة،
اًمسقـئر ق) .قمغم ؾمبقؾ اعمثئل :قمشت ـمةقال طمقةئ
قمئضمزا قمـ اسمتالع أؿمقئء مثؾ :ومةقؾؿ (اعمقمقةئء) ،أو
ً
(أرض اخلقف) ،أو معظؿ أقمامل ( قؾمػ ؿمئهلم)
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ذم اًمعؿقمً .مؽةـ سمعةد أن ؿمةئهدت طمؾؼةئت (أسمةق
قمئضمزا قمـ اسمتالقمفؿ أ ًضئ.
ؾمؾقامن) قمـفؿ ٓ ،زًمت
ً
أظمػما -اًمزاو أو وضمف
ًمؽـ قمغم إىمؾ ،ومفؿت ً -
اًمـظر اًمتل رى هبئ اعمتخصصقن مثؾ شمؾؽ إومالم.
ؾمئقمدشمـل ومقةد قهئت (ؾمةقامشمقًمقضمل) قمةغم إدراك
رء مـ اعمعئ ػم اًمتل ؼقؿ هبئ همٓء اعمتخصصةقن
مئ حيؾؾقكف مـ إكتئج ومـل ،صحقح أن شمؾةؽ اعمعةئ ػم
إزم يمؿشئهدً ،مؽـ اًمققمل هبةئ -
همػم مؾزم سمئًمـسب ّ
مػقدا سمال ؿمؽ .ومنذا يمئن ذًمؽ
أمرا ً
أو سمبعضفئ -عد ً
قضح شمؼد ري ًمػقد قهئت (ؾمةقامشمقًمقضمل) اًمتةل
حتؾؾ أومال ًمئ ٓ أطمبفةئ ،ومةام سمئًمـةئ سمؿؼةدار آىمتـةئع
وآؾمتؿتئع قمـدمئ أؿمئهد طمؾؼئهتؿ إظمةرى اًمتةل
شمتـئول مقضةققمئت حتتةؾ مؽئكة ذم ىمؾبةل ،مثةؾ:
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(حمؿد ظمئن) – (قمئـمػ اًمطقب) -مخئؾمق (قمةئدل
إمئم) و(ذ ػ قمروم ).
رهمؿ أن معظؿـئ ؿمئهد شمؾؽ إقمامل أيمثر مـ مةرة،
ًمؽـ سمعد رؤ طمؾؼئت (ؾمقامشمقًمقضمل) قمـفةئ ،قةل
إًمقؽ ويملن ً
أومؼةئ واؾمة ًعئ ىمةد أضةقػ إمم وقمقةؽ.
أطمقئ ًكةةئ ،ىمةةد ةةـجح اعمشةةئهد اًمةةذواق أطمقئ ًكةةئ ذم
اؾمتشعئر دًٓم أو شمػصقؾ شمتعؾؼ سمةة(طمريم يمةئمػما
ظمالل مشفد ،اؾمةتخدام ًمةقن معةلم ذم اإلضةئءة،
زاو همػم شمؼؾقد يمةئدر مةئ) ،طمتةك ذم مثةؾ هةذه
احلئٓت ،ؾمتجد ومقد قهئت (ؾمقامشمقًمقضمل) شمػقدك
ذم إدراك ـمبقع أو اؾمؿ حمةدد ًمتؾةؽ اًمتؼـقة اًمتةل
ًمػتت كظرك سمشؽؾ همػم مبئذ.
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 ةراء فيلهر:
مئ مـ دوًم إٓ وشمؾتصؼ سملهؾفئ صقرة كؿطق معقـ .
ل (سمةراء) ًمقؽسةةر شمؾةؽ اًمصةقرة اًمـؿطقة قمةـ
كؿقذضمئ قمصةر ً ئ ًمؾشئب اًمعةر
اًمسعقد  ،و ؼدم
ً
قمؿق ًمئ.
ذم سمدا يمؾ طمؾؼ مراضمع ًمػقؾؿ أو مسؾسؾ ،ظفر
(سمراء) سماميمقئج  +زي شبف أطمد ؿمخصقئت اًمعؿؾ،
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ًمقبةةدأ ذم شمؼؿةةص وأداء مشةةفد متثةةقكم سمنكجؾقز ةة
ةداً ،م ةذًمؽ ..مل
ؾمةةؾقؿ  .أطمةةب شمؾةةؽ اعمشةةئهد ضمة ً
أكدهش قمـدمئ ضمئء اًمققم اًمذي رأ ةت ومقةف (سمةراء)
قمغم اًمشئؿم يملطمد أسمطئل ومقؾؿ ؾمقـامبل.
إٓ أن هذه ًمقسةت كؼطة اًمتؿقةز اًمقطمقةدة ذم ىمـةئة
(سمراء) ،سمؾ ضئف إًمقفئ آراءه اعمدىمؼة  ،ومحئؾمةف ذم
احلد

قمـ أقمامًمف اعمػضةؾ  ،اًمتةل دمعؾـةل أراه أو

أصػف سمة(كؿقذج إلكسئن معجقن سمحةب اًمسةقـام).
ومال تقىمػ ومؼط قمـةد اعمشةئهدة وآؾمةتؿتئع ،سمةؾ
تقهمؾ ذم شمػئصقؾ يمقاًمقس اًمصـئقم  ،سمئًمضةبط يمةام
ومعؾ ذم احلؾؼ اًمتل حتةدث قمةـ اًمقفمةئبػ اًمتؼـقة
واًمؾقضمستق ًمؾذ ـ عؿؾقن وراء اًمؽئمػما.
إمم ضمئكب اعمراضمعئت ،ؼدم (سمراء) ؾمؾسؾ طمؾؼئت
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سمعـقان (مججؿ خمرج) ،شمتـةئول مسةػمة قمةدد مةـ
اعمخرضملم إ ؼقكقلم مثؾ (ؾمةبقؾؼمج)( ،يمقسمةقٓ)،
(ؾمقؽقرؾمقزي) ،إًمخ.
ٓ زًمت أشمةذيمر شمؾؼقةف دقمةقة "كةتػؾؽس" ًمقحةئور
أسمطئل أطمد مسؾسالهتؿ اًمعئعمقة  .ومشةئهدشمف جيؾةس
متحد ًصمئ سمنكجؾقز ة ؾمةؾقؿ  ،وكةؼمة هئدبة  .طةرح
ضمدا ختص صؿقؿ شمػئصقؾ اًمعؿؾ.
أؾمئؾ وضمقف ً
رهمام قمـل ،شمذيمرت ذم شمؾؽ اًمؾحظ مذ علم قمةرب
ً
مدون كػس اًمدور قمغم ؿمئؿمئت ومضئبقئت ؿمفػمة،
جيئًمسقن كجق ًمئ قمةئعمقلمٕ ،ومئضمةل سمةلهنؿ طرطمةقن
أؾمئؾ ومضػئض (ٓ أر د اًمؼقل "ؾمطحق ") .سمقةـام
ذاك اًمشئب اًمققشمقق اعمستؼؾ -سمئعمؼئرك معفؿ -سمدا
أيمثر اطمؽماومق سمؿراطمؾ.
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 غاوي شييها:
طمتةةك أن ٓ ،كعةةرف يمقةةػ شمبةةدو مالمةةح وضمةةف
صئطمب ىمـئة (همةئوي ؾمةقـام) ،طمقة اظمتةئر قمةدم
اًمظفقر أمئم اًمؽئمػما ،وآيمتػئء سمصةقشمف اإلذاقمةل
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اعمؿقز ،اًمذي تداومع سمئًمتقازي مع ؾمؾسؾ مـ اًمصقر
واعمؼئـمع اًمػقؾؿق اًمتل شمتقازم ظمالل احلؾؼ .
قمغم ظمالف معظؿ اًمؼـقات اًمسةئسمؼ ذم اًمؼئبؿة ٓ ،
تطرق (همئوي ؾمقـام) إمم إومةالم إمر ؽقة  ،سمةؾ
ريمةةز قمةةغم اإلكتةةئج اعمص ةةري .ؼةةدم مراضمعةةئت
ٕطمدث أومالمفئً ،مؽـ -سمٍماطم ً -مقست هل أيمثر
مئ دمذسمـل ذم اًمؼـئة .سمؾ شمؾؽ احلؾؼئت إظمرى اًمتل
شمتـئول صمقؿ معقـ  ،صمؿ شمتـئوهلئ سمشؽؾ مقؾمققمل مـ
إًمػ إمم اًمقئء.
ؾملفمؾؿفئ ًمق اقمتؼمهتئ جمرد حمتقى قشمقق  ،سمؾ أراهئ
أىمرب إمم (أومالم وصمئبؼق ) شمصؾح يمؿرضمع كعقد إًمقف
مـ وىمت ٔظمر ،سمئإلضةئوم إمم ومقةد قهئت أظمةرى
ضمدا إمم ىمؾبل ،عتؼم يمؾ مـفئ سمؿثئسم (سمقرشمر ف)
حمبب ً
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ًمشخصق رابدة ذم اًمسقـام اعمٍم .
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 ناهر نوصلي:
ٓ شمؼتٍم ىمـئة (مئهر مقصكم) قمغم إومالم إضمـبق
ومحسب ،سمؾ شمتـةقع مراضمعةئشمف ًمتشؿؾ مسؾسةالت
أ ًضئ ،ويمذًمؽ مسؾسالت اًمؽةئرشمقن .رسمةام حيتةئج
اعمشئهد اعمصةري إمم سمعض اًمقىمت ذم اًمبدا  ،طمتك
تلىمؾؿ مع اًمؾفج اًمسعقد ًمة(مئهر)ً .مؽـ سمةام أن
اًمصعئ دة شؽميمقن مةع سمعةض اًمةدول اًمعرسمقة ذم
كطؼ (اجلقؿ اعمعطش ) .مل أؿمعر سمقضمقد ذاك احلئضمز.
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حيةرص (مةئهر) قمةةغم شمؼسةقؿ احلؾؼة إمم كصةةػلم،
إول عةةؼم ومقفةةئ قمةةـ اكطبئقمئشمةةف سمةةدون طمةةرق
إطمداث .أمئ ذم اًمـصػ اًمثئ  ،ومقتطرق إمم اًمـؼئط
اًمتل ىمد شمتضؿـ طمر ًىمئ.
ٓ ؼتصةةر حمتةةقى ىمـئشمةةف قمةةغم شمؼةةد ؿ مراضمعةةئت
ًمؾؿسؾس الت وإومالم ومؼط ،وإكام ؿتد إمم اإلكؿل
أ ًضئ.
سمغض اًمـظر قمام إذا يمـت أشمػؼ مع ذابؼ (مةئهر) أم
ًٓ ،مؽــل أطمرص قمغم اإلصغئء إمم ـمر ؼتف اعمرشمبة
ذم اًمتعبػم قمـ رأ ةف .سمئإلضةئوم إمم يمقكةف متحةدث
ضمقدً ،مؽــل أقمتؼم شمؾؽ اًمـؼط إظمػمة ذم يمػ  ،سمقـام
ذم اًمؽػ إظمةرى ـمر ؼتةف اعمؿقةزة ذم كطةؼ يمؾؿة
«وًمؽـ..ش.
- 76 -

 شريط فيديو:
أكةئ أًمةةدغ سمئعمـئؾمةةب ً ،مةذًمؽ أؾمةةعد رؤ ة مؼةةدم
قشمقةةقب شةةبفـل ذم شمؾةةؽ اًمـؼطةة  ،وذم كػةةس
اًمقىمت ..كئضمح ذم شمؼد ؿ حمتقى ضمذاب.
ؿؽـ اًمؼقل سملن (ضمئؾمؿ) ؿمةئب يمبةػم ،إٓ أكةف ٓ
زال حمتػ ًظئ داظمؾف سمروح اًمطػؾ .ممئ جيعؾـل أطمةب
آؾمتامع إمم ـمر ؼتف اًمتؾؼئبق  ،طمتك ًمق اظمتؾػت معف
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ذم سمعض اكطبئقمئشمف أو اظمتقئراشمف.
(ضمئؾمةةؿ) ىمةةئرئ ىمةةد ؿ ًمؾؽةةقمقؽس ،ممةةئ جيعةةؾ
مراضمعئشمف ٕومالم (دي د) و(مئرومؾ) أوؾمع ً
أومؼئ،
سمحؽؿ درا تف سمئًمـص إصكم .يمام ـػةرد (ضمئؾمةؿ)
قمـ همػمه مـ اًمؼـقات اعمامصمؾ سمعدم آىمتصةئر قمةغم
إومةةالم اهلقًمققد ةة  ،سمةةؾ تعةةداهئ إمم اًمؽقر ةة
وإؾمبئكق و ..و..
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 روىي ريفيوز:
ؿمؿؾت اًمؼئبؿ قشمققسمقلم مـ مصةةر واًمسةعقد ،
ومجئء اًمدور قمغم ؿمخص ومةرض كػسةف ،ـتؿةل إمم
إىمؾقؿ اًمشئم( .رو ) ،هةذا هةق اؾمةؿف احلؼقؼةل..
(رو سمريمئت).
رهمؿ أكـل ًمست مـ مشؽميمل (كتػؾؽس) ،إٓ أكـل
أطمةةب أظمةةد كبةةذة قمةةـ مؾخةةص أومؽةةئر وأكةةقاع
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اعمسؾسالت اجلد دةً ،مذًمؽ ؼؽمن (رو ) ذم ذهـل
سمتؾؽ اًمـنمة اإلظمبئر يمؾ  31ق ًمئ ،اًمتل تحدث
ومقفئ قمـ أقمامل كتػؾؽس اًمتل ؾمتـزل ظمالل اًمشفر،
سمئإلضئوم إمم طمؾؼ ممئصمؾ شمتطرق إمم ضمد د اعمـصئت
إظمرى.
حيرص (رو ) أ ًضئ قمغم شمؼد ؿ ؾمؾسؾ شمسةتعرض
شمرؿمقحئت إقمامل اًمػـق اًمتل راهئ أؾمةطقر  ،أو
قمغم طمةد شمعبةػمه" -جيةب أن شمشةئهدهئ ىمبةؾ أنمتقت" (ومئل اهلل وٓ ومئًمؽ ئ ؿمقخ) .قمةغم اجلئكةب
أظمر ،ؿتؾةؽ (رو ) صمؼئومة واؾمةع ومةقام خيةص
اًمؽقمقؽس ،ممئ ـعؽس قمغم مراضمعئشمف ٕومالمفئ أو
مسؾسالهتئ .وإن يمـت أومضؾف يمؿصدر أظمبئر ،أيمثر
مـف صئطمب اكطبئقمئت ومـق .
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 الهوهوةون في األرض:
إزم سمؼمكئمج
ىمد ًام ،يمئن ؿمفر رمضئن مرشمب ًطئ سمئًمـسب ّ
(قمؿق ومماد) ومسؾسؾ (أًمػ ًمقؾ وًمقؾ ) إًمخ.
ذم اًمسـقات إظمػمة ،اكتفةت قمالىمتةل سمةئًمتؾػز قن
مـ إؾمئس .ؿؽـ اًمؼقل أن ؿمفر رمضةئن صةئر
مؼؽم ًكئ ذم ذهـل سملؿمقئء ىمؾقؾ أطمرص قمغم متئسمعتفةئ
قمؼم اإلكؽمكت ،مـفئ (اعمقهقسمقن ذم إرض).
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ادظمرشمف طمتك هنئ اًمؼئبؿ ٕ ،كف خيتؾػ مع اًمةـامذج
ً
مستؼال ،سمةؾ
اًمسئسمؼ ذم يمقكف ًمقس سمركئجمًئ هئو ً ئ أو
شمـتجف ىمـئة (اًمتؾػز قن اًمعر ).
شمريمز يمؾ طمؾؼ مـ احلؾؼئت قمغم ؿمخصةق ممثةؾ أو
خمرج أو مطرب أو ..أو ..بؾغ متقؾمط زمةـ يمةؾ
مـفئ طمقازم رسمع ؾمئقم  ،ختؾق متئ ًمةئ مةـ اؾمةتعراض
(مقاد ومقؾؿق ) ،وإكام ؽتػل سمئًمسةرد اعمتتئسمع اعمؿتةع
ًمة(سمالل).
عتؿد معظؿ معدو اًمؼمامج اًمققشمققسمق اعمامصمؾة قمةغم
و ؽقبقد ئ أو مئ ؿمئسمفً .مؽـ اًمقضع اظمتؾػ متئ ًمئ ذم
كظةرا ٕن (سمةالل)
طمئًم (اعمقهقسمةقن ذم إرض)ً ،
قمؿةةؾ ذم اعمةةئ

يمصةةحػل ومـةةل ،سمئإلضةةئوم إمم

اؾمتؿراره طمتك أن يمؽئشمب وؾمقـئر ست .ممئ جيعؾف
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مطؾ ًعئ سمشؽؾ مبئذ قمغم مئ

اًمشخصقئت اًمتةل

تـئوهلئ .هذا إن مل ؽةـ ىمةد شمعئمةؾ معفةئ مبةئذة
سمئًمػعؾ.
شمؾؽ اًمـؼط إظمػمة أقمتؼمهةئ أطمةد أيمثةر اًمعـةئس
إمتئقمةئ ذم (اعمقهقسمةقن ذم إرض) .ومؽةام ؼقًمةقن
ً
ً
ومضةال أكـةل
(مـ رأي ًمقس يمؿـ ؾمؿع)ً ،مذًمؽ..
ضمدا ذم يمةؾ إطمةقال،
أقمتؼم (سمالل) طمؽئ ًءا مسؾ ًقئ ً
إٓ أكـل أقمجبت أيمثر سمتؾؽ اعمرات اًمتل حيؽل ومقفئ
قمةةـ يمةةقاًمقس مقاىمػةةف أو اطمتؽئيمةةف مبةةئذة مةةع
(صالح اًمسعد ) و(قمبؾ يمئمؾ) وهمػمهؿ.
مـ اًمـؼئط إظمرى اًمتل شمروق زم ذم اًمؼمكئمج ،قمدم
اكحقئزه ومؼط ًمـجقم اًمشبئك ،سمؾ صـػ أ ًضئ (مؾح
اًمشئؿم ) مـ كجقم اًمصػ اًمثئًم واًمراسمع ،و ؾؼةل
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قمؾقفؿ اًمضقء اعمستحؼ .ومقؿؽـؽ أن شمشئهد هـةئك
طمؾؼئت شمستعرض مسةػمة :حمؿةد متةقمم ،ؿمةقىمل
ؿمئمخ ،قمبد اًمقارث قمرس ،وهمػمهؿ.
أزقمؿ أن سمركئمج (اعمقهقسمقن ذم إرض) ؾمةقعقش
ـمق ًال ،ومحتك ًمق مل ؼدم مقاؾمةؿ ضمد ةدة ،ؾمةقظؾ
ضمدا يمؿحتقى ؾمقعثر قمؾقةف
رصقدهؿ اًمسئسمؼ يمئوم ًقئ ً
أسمـئءكئ وأطمػئدكئ ق ًمئ ،وؾمقستؿتعقن سمةف يمةام ومعؾـةئ
كحـ.
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مل ؼتصةةر اًمةرواج اًمققشمقةق ومؼةط قمةغم اًمؼـةقات
اعمتخصص ذم اًمسةقـام واًمةدرامئ ،سمةؾ فمفةرت ومئة
أظمرى شمعرض صقر متتئًمق ًمصةػحئت يمةقمقؽس
مر ومؼ سمتعؾقؼ صق

سةرد مؾخةص اًمؼصة  ،قمةغم

همةةةرار ( )Kareem Attaو()Story Time
وهمػمهؿ.
أمةةةئ قمةةةـ أسمرزهةةةئ -مةةةـ وضمفةةة كظةةةري-
) )TerrificKroؼدمفئ ؿمئب مغر اؾمؿف (قمبةد
اًمبئري) ،تؿقز سمػصحك ضمقدة ،سمئإلضئوم إمم ظمئم
صقت رصقـ .
ىمدم (قمبد اًمبئري) قمؼم ىمـئشمف مؾخصئت يمةقمقؽس
مئرومؾ و DCوومئًمقـت ..إًمخ ،أسمرزهئ مةـ وضمفة
كظري...
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الظلن :آهلت بيٌٌا
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كحـ أمئم مؾحؿة تحةقل ومقفةئ (ؾمةقسمر مةئن) إمم
د ؽتئشمقر ،اكضؿ إمم صػف (ومالش ،وكدور وومئن،
ؿمةةئزام ،هةةئل ضمةةقردان ،دامقةةئن و ةةـ .).. ،قمةةغم
اجلئكب أظمر ،ؼػ ذم مقاضمفتةف (سمئمتةئن) ..معةف
(اعمرخيل ،يمئسمتـ أشمقم ،أرو ،اًمتلم شمئ تـز ).. ،قمةالوة
قمةغم اًمعد ةد مةـ إذار اًمسةئسمؼلم مثةؾ (هةةئرزم
يمق ـ ،يمئت وومئن ،إًمخ).
قمـدمئ اكتفقت مةـ مشةئهدة اًمػقةد ق ،ظمطةر سمبةئزم
ؾممال فمــتف سمةد ًقئ :يمقةػ شمؼةدم (- )DCظمةالل
اًمسةـقات إظمةػمة -أومال ًمةئ شمةؽماوح سمةلم مؼبقًمة
وضمقدة ،سمقـام شمتجئهؾ مثؾ شمؾةؽ اًمؼصة اًمعبؼر ة ،
اًمتل أفمـفئ مضؿقك اًمـجئح!
أصمـئء مـئىمشة هذه اًمـؼط قمغم مقىمع ومقسبةقك ،قمؾؼ
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اعمصؿؿ (إؾمالم جمئهد):
 ٕن هذه اًمؼص شمؼع أطمداصمفئ ظمئرج يمقن ()DCاًمربقز ،يمام شمضؿـ مقت اًمعد د مـ إسمطئل ،ممةئ
عـل إًمغئء ؾمالؾمؾ أومالمفؿ اخلئص .
صمؿ قمئد (إؾمالم) ذاشمف ًمقضقػ:
 ًمؽـ يمئن ؿؽـ إجيةئد طمةؾ وؾمةط ،قمةغم ؾمةبقؾاعمثئل :أن ل أطمد أقمضئء إسمطئل اخلئرىملم اًمذ ـ
عقشقن ذم يمقن (ً ،)Injusticeمقطؾةب اعمسةئقمدة
مـ أسمطئل (راسمط اًمعداًم ) ذم قمٍمكئ.
صةةدرت ىمصةة ( )Injusticeذم ـةةةئ ر 2106م
(مرشمبط سمؾعبة إًمؽؽموكقة حتؿةؾ كػةس آؾمةؿ).
شمتطرق اًمسؾسةؾ إمم اًمسـةقات اخلؿس اًمتل ؾمبؼت
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أطمةةداث اًمؾعبةة  ،ظمةةالل هةةذه إقمةةقام قاضمةةف
قمدوا سمعد آظمر:
ؾمقسمرمئن وكظئمف اًمد ؽتئشمقري ً
– اًمسـ إومم :مترد سمؼقئدة سمئمتئن.
– اًمسـ اًمثئكق  :ومقؾؼ اًمػئكقس إظمرض.
– اًمسـ اًمثئًمث  :شمتحقل ومقفةئ إطمةداث إمم ؾمةئطم
اًمسحر واعمئورابقةئت ،مةـ ظمةالل شمةدظمؾ (ضمةقن
ىمسطـطلم ،ؾمبقؽؽم ،د دمئن ،زاشمئكئ ،ديمتقر ومقت).
– اًمعئم اًمراسمع :ومصؾ إؾمئـمػم وأهلة اًمققكئكقة ،
اًمذي شفد شمدظمؾ (ز قس) و(مئرس) و(هرىمةؾ)
وهمػمهؿ.
– اًمعئم اخلئمس :قمةقدة متةرد (سمئمتةئن) ،واضمتذاسمةف
طمؾػئء ضمدد.
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ؿؽـؽؿ مشئهدة مؾخةص ًمؾؼصة مدشمةف ؾمةئقمتئن
ورسمع ،مـ ظمالل ىمـئة ( )TerrificKroقمؼم راسمط:
=https://www.youtube.com/watch?v
2pLrPkyxZ50
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رواياث صٌعج وعي
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يمئن ًمؾعؼةئد ذم أرسمعقـةئت اًمؼةرن اًمعشةةر ـ ،رأي
ؿمد د اًمؼسقة سمشلن اًمروا  ،إذ رسمط سملم ذ قع ومةـ
اًمؼص واًمروا وسملم اكتشئر اًمتعؾقؿ سملم اًمعئم  ،وًمق
أكصػ ًمرأى يمقػ أن اًمروا ؿؽـ أن شمػتح سمةئب
اًمققمل هلمٓء ،وإن يمئن اًمغ

أيمثر مةـ اًمثؿةلم ذم

قمةةئمل اًمروا ة  ،إٓ أن اًمةةذهب طةةرد دابة ًةام اعمعةةدن
اًمرظمقص ،وإٓ عمئ سمؼل ًمؾققم أقمةامل مثةؾ (احلةرب
واًمسالم) و(اًمبمؾمئء) و(احلراومقش) واظمتػت شمؾؽ
اًمروا ةةةئت اًمرظمقصةةة اًمػئرهمةةة مةةةـ اعمحتةةةقى
واعمؿسقظم اًمشؽؾ.
وىمد رأ ت أن أظمصص هذا اًمشةفر ًمعةرض أرسمةع
روا ئت ،أطمسب أهنئ مـ اًمروا ئت اًمتل ؾمئمهت ذم
شمشؽقؾ اًمققمل طمقل اًمعئمل ،وىمةد اظمةؽمت أن أسمةدأ
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ضمدا مـ اًمروا  ،هق اًمروا اعمصقرة
سمشؽؾ ظمئص ً
 ،levoN cihparGوهل روا ة ٓ شمعتؿةد ومؼةط
قمغم اًمرسد ،وًمؽـ قمغم اًمرؾمؿ اًمذي عؼم قمةـ هةذا
اًمرسد ،ومتتحقل اًمروا إمم مئ شبف مشئهد متتئسمعة
مـ ومةقؾؿ ؾمةقـامبل ٓ ،ـػصةؾ ومقفةئ احلؽةل قمةـ
كةئدرا
اًمصقرة؛ وهذا اًمـقع مـ اًمروا ؽئد ؽقن
ً
ذم اعمؽتب اًمعرسمق  ،وًمقٓ دمةئرب ًمةبعض اعمبةدقملم
مثؾ (ومقاز) و(جمدي اًمشئومعل) ًمعدمت.
أمئ اًمروا اًمتل أىمةدمفئ ومفةل a rei aoteoeeh
وهةل مةـ شمةلًمقػ اإلكجؾقةزي (آٓن مةقر) وىمةئم
سمرؾمؿفئ اًمػـئن (داومقد ًمق د) ،وىمد ُكنمت مسؾسؾ
ذم جمؾ سمر طئكق مصقرة اسمتداء مةـ مةئرس 0982

وطمتك ومؼما ر  ،0985طمق

كشةر مـفئ اصمـل قمشةةر
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طمؾؼة ىمبةةؾ أن شمتقىمةػ اعمجؾة قمةـ اًمصةةدور وٓ
شمؽتؿؾ اًمسؾسؾ  .إٓ أن كجئح اًمسؾسؾ سمةلم حمبةل
اًمروا ةةئت اعمصةةقرة طمػةةز ذيم ة - CDقمؿةةالق
صـئقم اعمجالت اعمصةقرة إمر ؽقة  -قمةغم ذاء
طمؼقق اعمؾؽق اًمػؽر ة ًمؾروا ة  ،ومةتؿؽـ اعممًمةػ
واًمرؾمئم مـ اؾمتؽامل اًمروا  ،واًمتل أقمةئدت CD
كشةرهئ مسؾسةؾ ذم قمشةةرة أضمةزاء ذم اًمػةؽمة سمةلم
ؾمبتؿؼم  0988ومئ ق .0989
اًمروا شمدور ذم مستؼبؾ اومؽما

ومرسح أطمداصمفئ

سمر طئكقئ اًمتل اًمتزمت احلقئد ذم أصمـئء احلرب اًمـقو
شمـج مـ قمقاىمب هةذه
ومـجت مـ اًمدمئر ،إٓ أهنئ مل ُ
احلرب مـ اًمتؾقث اًمـةقوي واعمجئقمةئت ،ومؽئكةت
اًمـتقج أن اؾمتقمم قمغم احلؽؿ طمزب ؿقـةل ومةئر
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حيؿؾ اؾمؿ (كقرس ومئ ر) ،واًمةذي حيؽةؿ سمر طئكقةئ
سمـنم اخلقف واإلرهئب.
سمطؾ اًمر وا رضمؾ همئمض ضع قمةغم وضمفةف ىمـةئع
ًمشخصق شمئرخيق طمئوًمت كسػ اًمؼمعمئن اإلكجؾقزي
ذم اًمؼرن اًمسئسمع قمنم ،وحيؿؾ يمذًمؽ اؾمؿ همةئمض
هق طمرف .a
شمبدأ إ طمةداث قمـةدمئ شمتعةرض (إ ػةل هئمقكةد)
ٓقمتداء مـ ىمبؾ قمـةئس شمئسمعة ًمؾشةةرـم اًمسةةر
اعمسامة (اإلصبع) ،تدظمؾ  aو ـؼةذهئ؛ ومةـ هـةئ
شمرشمبط (إ ػل) سمراسمط قمئـمػل همر ب سمة ،aومفل شمـظر
إًمقف كظرهتئ ًمقاًمدهئ اًمذي أقمدمتف قمـئس اًمشةةرـم
اًمسةر  ،ومـ صمؿ شمـضؿ إمم محؾتةف اًمتةل شمسةتفدف
اهمتقئل قمدد مـ رضمئل (كقرس ومئ ر).
- 95 -

تصدى ًمؽشػ ؿمخصق  aواًمؼبض قمؾقف (إر ؽ
ومقـش) اعمػتش ذم اجلفئز إمـل اعمسؿك (إكةػ)،
ومـ ظمالل (ومقةـش) سةؾط اعممًمةػ اًمضةقء قمةغم
يمقػق كشلة ؿمخصقتف اًمربقس  ،aومفق أطمد ضةحئ ئ
معسةؽر اقمتؼةةئل سةتخدمف كظةةئم (كةقرس ومةةئ ر)
ًمؾتخؾص مـ همٓء اًمةذ ـ صةػفؿ سمةلهنؿ أقمةداء
اًمبالد.
وكتقج ًمؾتعذ ب اًمذي شمعرض ًمف a؛ ومؼةد ذايمرشمةف
وهق تف ٓ ،ذيمر إٓ همٓء اًمذ ـ قمذسمقه ٓ ،عرف
قمـ كػسةف إٓ رىمؿةف ذم معسةؽر آقمتؼةئل ،اًمةرىمؿ
مخس سمئٕرىمئم اًمرومئكق واًمذي قاومؼ طمرف  aذم
إسمجد اًمالشمقـق  ،وهق يمذًمؽ احلرف إول مةـ
يمؾؿ  aoteoeehاًمتل شمعـل اًمثلر .وقمـد آكتفةئء
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مـ محؾتف اًمثلر قمغم همٓء اًمةذ ـ أداروا معسةؽر
آقمتؼئل ،ـتؼؾ إمم محؾة صملر ة أظمةرى شمسةتفدف
اًمـظئم اًمذي صـع معسةؽر آقمتؼةئل وومةرق أسمـةئء
اًمشعب اًمقاطمد واؾمتضعػ ومر ؼ مـفؿ ،ؾؼقفؿ ذم
همقئسمئت اًمسجـ دون ضمر رة و ؼتؾفؿ دون ؿمةػؼ ،
و ستخدمفؿ يمػزاقم ًمبؼق اًمشعب ،طمتك حيؽؿفؿ
سمئخلقف مـ ؿمقئـملم جمفقًمة روضمفةئ مةـ ظمةالل
ضمفئزه اإلقمالمل اعمسؿك (اًمػؿ)،
شمـضؿ ًمف  aسمعد أن عرضفئ ًمتجرسم قمـقػ و دومعفئ
ًمتؼؿص مشئقمر واطمدة مـ ضحئ ئ (كقرس ومةئ ر)؛
ومـ صمةؿ ؼةقم  aسمحؿؾة واؾمةع اًمغةرض مـفةئ
حتر ؽ اًمـئس ضةد احلؽقمة اًمػئؿمةق  ،ذم اًمقىمةت
اًمذي تحئًمػ ومقف أطمد أضمـحة احلؽقمة اًمػئؿمةق
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(سمقؽم ضمر دي) ىمئبد اًمنمـم اًمرس مع اًمعصةئسمئت
اإلضمرامقةة ًمشةةـ محؾةة شمرو ةةع ًمؾـةةئس ،هبةةدف
مسئقمدشمف قمغم شمـظقؿ اكؼةالب قمةغم ىمئبةد احلؽقمة
اًمػئؿمق وحيؾ حمؾف ،ذم اًمقىمت اًمذي عؿؾ (ومقـش)
قمغم اًمؼبض قمؾقفً ،متـتفل اعمطئردة سمؿؼتؾ  aومؼتؾ
ومقـشً ،متحؾ حمؾةف (إ ػةل) اًمتةل شمرشمةدي مالسمسةف
وىمـئقمف وحتؿؾ رؾمةئًمتف طمتةك شمـػجةر اًمثةقرة اًمتةل
ؾمعك هلئ  aذم صقرة كسةػ مؼةر جمؾةس اًمةقزراء
سمئؾمةتخدام ىمطةةئر حيؿةؾ ضمةةثامن  aويمؿقةئت مةةـ
اعمتػجرات ذم حمئيمئة جلـئزات حمئر اًمػئ ؽـقج.
اًمروا ة  ،ومةةـ ظمةةالل مةةزج احلؽةةل واًمصةةقرة،
اؾمتطئقمت أن حتدث طمئًم مـ اًمتقاصةؾ اًمـػسةةل
واًمعؼكم مع اًمبطؾ واحلدث؛ طمتك ؿؽـ ًمؼئربفئ أن
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ؿد ده عمـع (إ ػل) مـ ظمؾع ىمـئع  aحلظة مقشمةف،
مرشمئطمئ قمـدمئ شمتقىمػ قمةـ هةذا إمةر،
صمؿ رد ده
ً
ؿمخصئ.
رمزا وًمقس
ًمقبؼك  aيمام أدريمت (إ ػل) ً
ً
اًمؽثػم مـ اًمعبئرات اًمتل ىمقؾت قمغم ًمسئن إسمطةئل
أصبحت ملصمقرات صمقر ذم أكحئء اًمعئمل ،مـفئ ً
مثال
اًمعبئرة اًمتل عؼم هبةئ  aقمةـ رؾمةئًمتف «ٓ أر ةد أن
أظمؼم اًمـئس سمام قمؾقفؿ أن ػؽروا ومقف ،وًمؽةـ أر ةد
ومؼةةد أن أضمعؾفةةؿ ػؽةةرونش ،وقمبئرشمةةف إظمةةرى
«إومؽئر مضئدة ًمؾرصئصش؛ وىمد اؾمتطئع صةئكعئ
اًمروا مـئىمش قمد ًدا مـ اعمػئهقؿ اًمػؾسػق اعمعؼةدة
مـ ظمالل قمؿؾفؿ هذا ،ومتعرضئ عمسئبؾ طمقل ىمقؿة
اإلكسئن ،ومسئقًمق اًمػرد ،وىمقؿ اًمققمل واعمبةئدرة
واًمتضحق  ،واكتؼدا إكظؿ اًمػئؿمةق اًمتةل شمتسةؽم
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وراء مػئهقؿ اًمقـمـق واًمدوًم اعمبفؿ  ،ورؾمام صقرة
قمئم هلذه إكظؿة اًمتةل شمعتؿةد قمةغم اعممؾمسةئت
اًمؼؿعق  ،واًمسقطرة قمغم اجلامهػم مةـ ظمةالل أًمة
اإلقمالمق .
حتقًمت اًمروا إمم قمؿؾ ؾمقـامبل محةؾ كػةس اؾمةؿ
وقمرض قمةئم  ،2115وىمةئم صةـئع اًمػةقؾؿ
اًمروا
ُ
سمتغقػم ذم إطمداث البؿ شمغػمات اًمعصةر ،ومجعةؾ
مـ اؾمتقالء اًمػئؿمقلم قمغم اًمسؾط ذم سمر طئكقئ كتقج
حلئدصم إرهئب سمققًمقضمل يمبػمة تؿ إًمصئىمفئ سمئٕىمؾق
اًمؼم طئكقةة اعمسةةؾؿ ً ،مقؽتشةةػ اعمشةةئهد أصمـةةئء
إطمداث أن احلئدصم مـ شمدسمػم اًمػئؿمقلم ًمالؾمتقالء
قمغم اًمسؾط واًمثروة ،يمام أن صةئكعق اًمػةقؾؿ أرادوا
مـ مشئهد اًمـفئ أن شمؽقن أيمثر شمعبػم ورمز .
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حتقًمت اًمروا واًمػقؾؿ إمم مصدر مفؿ مـ مصئدر
اًمققمل اًمثؼئذم ًمؾعد د مـ اًمتقئرات اًمػؽر ة طمةقل
اًمعئمل ،يمام حتقل ىمـئع اًمشخصق إمم رمز صمقري كةراه
دابام ذم خمتؾػ آطمتجئضمئت طمقل اًمعةئمل،
طمئرضا ً
ً
و رى اًمؽثػم مـ اًمـؼئد أن اًمروا متثؾ قمؿؾ ؾمقئد
ومؾسػل ،سمقـام اقمتؼمهئ ظمصقمفئ سمقئن ومقضقي ضةد
اًمـظئم ،وًمق أن اًمعؼئد رمحف اهلل أدرك هةذه اًمروا ة
وشملصمػمهئ قمغم اعمجتؿعً ،مرسمام همػم مـ رأ ف سمشلن ىمقؿ
اًمؼص واًمروا .
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شوداوية:

أهي قصت بذء اخللق وًهايخه!
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ومقؾؿ "ؾمقداو " هةق ومةقؾؿ درامةئ شمةؿ إكتئضمةف ذم
اًمدكامرك وومركسئ ،مةـ سمطقًمة يمر سةتلم داكسةت،
وشمشئرًمقت همئ ـسبقرج ،واًمؽسـدر ؾمؽئر ؾمجئرد،
وصدر ذم قمئم 2011م .و ىمد أًمػف وأظمرضمف ٓرس
ومقن شمرا ػم.
مئ جيعؾ اًمػقؾؿ ؿمد د اًمتؿقز مـ وضمف كظري ،هةق
إشمئطمتف ٕيمثر مـ مستقى ًمؾػفؿ ،ومفـئك مةـ تةئسمع
إطمداث اًمظئهرة ،وهـئك آظمر ـؼب قمةـ اعمعةئ
واًمرمقز اًمتل ؽتظ هبئ اًمػقؾؿ ،واًمتل شمشؽؾ هقؽؾ
قمظؿل ىمقى ومتخػل ظمؾػ اًمؼص اًمظئهر .
اًمػقؾؿ مـؼسؿ إمم ضمزء ـ ،يمةؾ مةـفام حيؿةؾ اؾمةؿ
إطمدى إظمتلم سمطؾتل اًمؼص  .حيؽل اجلةزء إول
ىمص ومتئة ذم ًمقؾ قمؼد ىمراهنئ .عرض شمػئصقؾ طمػؾ
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اًمزومئف اًمذي حتئول هل سمشتك اًمطرق اهلروب مـف،
ومفل مصئسم سمحئًم ؿمد دة مـ آيمتئئب اًمتل حتةقل
سمقـفئ وسملم اًمتػئقمؾ اًمطبقعل مع ةقم زومئومفةئ ومةع
زوضمفةةئ اجلد ةةد .وسمعةةد اًمعد ةةد مةةـ اعمحةةئوٓت
اًمػئؿمةةؾ ٓكجةةئح احلػةةؾ ـتفةةل إمةةر سمؽئرصمةة
وومضقح  .شمػشؾ اًمزجي و رطمةؾ اًمةزوج و ةـػض
احلضقر .غضب زوج إظمت اًمغـل اًمذي أهمدق
قمؾقفئ ًمعؿؾ طمػؾ ومئظمر ذم ىمصةةره اًمؽبةػم اًمؽةئبـ
وؾمط مزرقمتف اًمشئؾمع  .وشمظؾ إظمت طمئبرة سمةلم
زوضمفئ اًمغئضب وأظمتفئ اعمتخبط اعمـفئرة.
ذم اجلةةزء اًمثةةئ مةةـ اًمػةةقؾؿ ،ـتؼةةؾ اًمؽميمقةةز قمةةغم
إظمت اًمتل شمبدأ سمئًمبح قمغم ؿمبؽ آكؽمكت قمـ
مذكب اعمقالكؽقًمقئ ،واًمذي تـبل اًمؽثػم مةـ اًمعؾةامء
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سملكف قمغم وؿمؽ آصطدام سمئٕرضً ،متؽةقن هةذه
هل هنئ اًمعئمل واكؼراض اجلـس اًمبشةري .ؼتؾفةئ
اًمؼؾؼ ذم كػس اًمقىمت اًمةذي حتةئول ومقةف آقمتـةئء
سملظمتفئ سمعد أن وصؾ هبئ آيمتئئب إمم ومؼدان اًمؼدرة
قمغم اعمٌم وإيمؾ وطمتك ومتح اًمعقـلم .أمئ زوضمفةئ
صئطمب اًمثروة واًمؼقة واًمـػقذ ،ومقحةئول ـمؿلكتفةئ
سمؽئوم اًمطرق اعمؿؽـ  ،وإىمـئقمفئ سملن هذا اعمذكب ًمةـ
صطدم سمئٕرض ،وأهنئ ًمـ شمؽقن هنئ اًمبنم .
وسمؿرور اًمقىمت شمتعئرم إظمت اعمؽتئبة  ،وشمصةئرح
أظمتفئ سملن ًمد ئ ىمدرة مئ قمغم اًمتـبم سمئعمسةتؼبؾ ،وأن
اًمـفئ ىمد اىمؽمسمت سمئًمػعؾ .وأهنؿ "ىمد ُهجروا قمةغم
هذا اًمؽقيمب".
قمـدمئ تةليمد اًمةزوج مـ صحة اًمتـبةمات سمـػسةف،
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رسق مـ زوضمتةف اًمسةؿ اًمةذي يمئكةت حتةتػظ سمةف
ًمتتخؾص مـ طمقئهتئ ىمبؾ وىمةقع اًمؽئرصمة اًمؽةؼمى،
و ذهب ذم مؽئن سمعقد ذم اعمزرقم و ـتحةر هةق سمةف،
متخؾ ًقئ قمـ دوره ذم رقمئ تفؿ يمام يمئن ػعةؾ دو ًمةئ.
وهـةةئ شمبةةدأ هةةل ذم حمئوًمةة اهلةةربً ،مؽـفةةئ دمةةد
اًمسةةقئرات معطؾ ة  ،واًمسةةقئرة اًمصةةغػمة اخلئصةة
سمؿالقمب اجلقًمػ شمعجز قمـ اًمقصةقل هبةئ واسمـفةئ
خلئرج اعمزرقم  ،ومتعقد هل وـمػؾفئ جمةؼمة ًمؾؼصةةر
وٕظمتفئ ،و ـتظر صمالصمةتفؿ اًمـفئ ة معةئ .وسمئًمػعةؾ
ـتفل اًمػقؾؿ سمئصطدام اعمذكب سمئٕرض وشمدمػمهئ.
شمؾؽ هل اًمؼص اًمظئهرة ًمؽـ هـئك مئ هق أيمثر عمةـ
دىمؼ اًمـظر .تحدث د/مصطػك ؾمق ػ قمـ ومؽمة
اًمتفقم اًمتل شمسبؼ اًمتعرض خلةؼمة اًمتؾؼةل ،و ميمةد
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قمغم أمهقتفئ اًمبئًمغ ذم شمذوق وومفةؿ اًمعؿةؾ اًمػـةل.
وذم هذا اًمػقؾؿ كالطمظ أول مئ كالطمةظ أن اًمبدا ة
همػم شمؼؾقد متئ ًمئ .سمدا هل دمسقد كؿقذضمل ًمػةؽمة
اًمتفقم اًمتل أيمد قمؾقفئ ؾمق ػ؛ طمق ستفؾ اًمػقؾؿ
سمليمثر مـ قمنم دىمئبؼ تقامم ومقفةئ قمةرض ًمقطمةئت
متحريم سمئًمتصق ر اًمبطلء ،قمةغم ظمؾػقة مقؾمةقؼق
يمالؾمقؽق  .أهمؾب اًمؾقطمئت هبئ ؿمخصقئت اًمػةقؾؿ
اًمربقسةةق ذم وضةةعقئت ومـقةة شمتحةةرك سمئًمتصةةق ر
اًمبطلء ،وسمعضفئ أظمر هل ذم إصؾ أقمامل ومـقة
ًمػـئكلم معرووملم ،وهق مئ ؾملحتدث قمـف ذم مقضةع
آظمر.
شمؾؽ اًمؾقطمئت ًمقست أضمزاء مـ اًمػقؾؿ ٓ ،شمسؾسؾ
مـطؼل هلئ ،وٓ ؾمقئق واضح جيؿع سمقـفئ ،وإكام هل
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دمسقد قمؿكم طمؼقؼل ًمػؽمة اًمتفقم .أراد هبةئ اعمخةرج
إىمحئم اعمتؾؼل ذم اجلق اًمعئم ًمؾػقؾؿ ىمبؾ اًمبدء ذم رسد
أطمداصمف.
أمئ قمـ اًمؼص اعمتقار ظمؾػ إطمةداث اًمظةئهرة
ومفل ىمص اخلؾؼ .اًمبدا واًمـفئ  ،ومئًمبطؾ هل رمز
س ح حلقاء ،وطمػؾ اًمزومئف رمةز ًمبدا ة اخلؾقؼة
اًمتل سمدأت سمتةزاوج طمةقاء وآدم .وشمتؽشةػ شمؾةؽ
اًمرؤ سمقضقح ذم أطمةد اعمشةئهد اًمتةل كةرى ومقفةئ
اًمزوج دي قمروؾمف صقرة حلؼقل اًمتػئح اًمتل أراد
قص ةئ
مػئضملهتةةئ هبةةئ ،وأظمؼمهةةئ سملكةةف اؿمةةؽماهئ ظمص ً
ًمقؼضقئ مئ شمبؼةك مةـ طمقةئهتام هبةئً ،مؽـفةئ ٓ هتةتؿ،
وشمسةؼط اًمصةقرة أرضةةئ وشمرطمةؾ ،وـمب ًعةئ رمز ة
اًمتػئح ذم اًمد ئك اعمسقحق واًمقفقد معرووم  ،طمق
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شمشػم دو ًمئ إمم اخلطقئ إومم اًمتل يمئكةت طمةقاء أو
آ ػل هل اعمسموًم قمـفئ .و سمئًمػعؾ حتةدث اخلطقئة
شمليمقةدا قمةغم
اًمتل ارشمؽبتفئ اًمبطؾ مع أطمد احلضقر
ً
هذا اعمعـك ،قمغم قمدم أطمؼقتفةئ وضمفقز تفةئ ًمؾجـة
اًمتل صـعفئ هلئ زوضمفئ ،أو اجلـ اًمتل هقلهئ هلئ زوج
أظمتفئ.
وهـئ ل رمةز آظمةر ربةقس (وسمةئًمرهمؿ مةـ قمةدم
مالبؿتف ًمعؼقدشمـئ اًمد ـق ) ضمئء زوج إظمت ًمػممةز
ًمإلًمف اًمذي صةـع اجلـة حلةقاء وآدم ومـحفةئ هلةام
هد ً ،مؽـفام ظمذٓه واىمؽمومئ اخلطقئ –أو اىمؽمومةت
هل اخلطقئ  -ومطرد يمالمهئ مـفئ.
ذم هنئ ة اًمػةةقؾؿ ضمةئء اكتحةةئر زوج إظمةت رمة ًةزا
ًمؾػؽرة اًمتل قمرضفئ كقتش ذم ممًمػئشمةف قمةـ مةقت
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اإلًمةةف – طمئؿمةةئ هلل -طمق ة شمةةريمفؿ وطمقةةد ـ مةةع
معئكئهتؿً ،مقصػموا "مفجقرون قمغم هذا اًمؽقيمب "
يمام ىمئًمت إظمت اعمؽتئب ًمػ ًظئ.
وإذا ذيمركئ كقتش  ،مـ اعمةرضمح أن طةرأ قمةغم سمئًمـةئ
ومئضمـر ،سمؿقؾمقؼئه اًمقطمشق اًمعـقػ اًمؽئقبة  ،وهلةذا
يمئكت مقؾمقؼك ومئضمـر هل اخلؾػق اعمقؾمقؼق ًمؾػقؾؿ
سمليمؿؾفً ،متتقاـمل هبذا يمةؾ احلةقاس واعمةدارك قمةغم
شمقيمقد اًمػؽرة إؾمئؾمق اًمتل أراد اعمخرج واعممًمةػ
شمقيمقدهئ وهل ومؽرة اهلجر قمغم إرض .
ضمئءت يمؾ اعمشئهد حمصقرة ذم مزرقمة معزوًمة  ،مل
ستطع أ ً ةئ مةـفؿ اخلةروج مـفةئ ،ويملهنةئ صةئرت
يمقيمب مسةتؼؾ سمذاشمةفً ،مةـ ةتؿؽـ مةـ مغئدرشمةف
واهلروب مـ طمدوده أطمد مفام طمصؾ.
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ومـ اعمالطمظ أن صـئع اًمػقؾؿ ىمد شمعؿدوا اؾمتخدام
ومزج قمد ًدا مـ اًمػـقن ومئ ؿثؾفئ مـ أقمامل ؿمفػمة
ًمالؾمتػئدة مـ حتؿقؾ اعمعئ اعمشبع سمف شمؾؽ إقمامل
ً
أصال .مثؾ اؾمتخدام مقؾمةقؼك ومةئضمـر يمةام ذيمركةئ
ً
ؾمئسمؼئ .وذم مقضع آظمر تؿ اؾمتغالل قمؿؾ شمشؽقكم
هئم ًمؾػـئن اهلقًمـدي اًمعبؼري هػموكقؿقس سمقش:
ومػل ظمضؿ طمػؾ اًمزومئف اًمدابر ،وكػةقر اًمعةروس
مـ يمؾ شمػئصقؾف ،كجدهئ ذم حلظ اهنقةئر ذم مؽتةب
زوج إظمت .شمػتح قمد ًدا مةـ يمتةب شمةئر خ اًمػةـ
اعمـتصةةب قمةةغم اجلةةدران وشمؽميمفةةئ مػتقطمةة قمةةغم
صةةػحئت سمعقـفةةئ .متةةر قمؾقفةةئ اًمؽةةئمػما سمس ةةرقم
أمةرا سمعقةد
ؿمد دة ومتجعؾ مـ اطمةتامل مالطمظتفةئ ً
احلةدوث .وسمةئًمرهمؿ مةـ هةذا سةتطقع أي دارس
- 000 -

ًمتئر خ اًمػـ اًمتشؽقكم أو طمتك حمب متطػؾ ًمف متققز
سمعض اًمتػئصةقؾ اًمداًمة مةـ اًمصةقر ،وسمئًمتحد ةد
اًمؽمسمتقؽ اعمؽقن مـ صمالث ًمقطمئت سمعـقان "طمد ؼ
اعمؾذات إرضق " واًمتل شمةل اًمؾقطمة إومم هبةئ
ًمتبةةلم سمدا ة ظمؾةةؼ طمةةقاء وآدم ،واًمؾقطمة اًمثئكق ة
شمقضح مشئهد إ روشمقؽق سمـؽفة ومئكتئز ة حلد ؼة
اعمؾذات إرضق واًمتل شمرمز حلقئة آكسئن اًمالهق
اًمغئومؾ قمغم إرض ،واًمؾقطم اًمثئًمث قمـ اجلحةقؿ.
ويملن اعمخرج هـةئ اؾمةتطئع شمؾخةقص شمقؿة اًمػةقؾؿ
إؾمئؾمق واًمتل هل شمقؿ مقثقًمقچق ذم إؾمئس ذم
ًمؼطئت ىمصػمة فمفةرت سمشةؽؾ قمةئسمر أمةئم يمةئمػما
رس ع احلريم .
مقالكؽقًمقئ ذم كظري هق ومقؾؿ هئم .شمؽؿـ أمهقتف ذم
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اهتاممةةف سمئًمتػئصةةقؾ اًمصةةغػمة ،وسمـةةئءه متعةةدد
اًمطبؼئت ،واًمذي تةقح أيمثةر مةـ مسةتقى ًمؾػفةؿ
ةدا مةـ أهةؿ
واًمتؾؼل واًمتلو ؾ ،وهةذا اًمبـةئء حتد ً
مؼقمئت سمؼئء اًمعؿؾ اًمػـل وصؿقده ٕقمقام ـمق ؾ
ٓطمؼ  ،ستؿر ومقفئ اعمتؾؼل اًمعئدي واعمتؾؼل اخلبةػم
ذم حمئوٓت ومفؿ أطمجقتف وومؽ رمقزه.
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كىاليس (أفالم هي قصص)
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أذيمر أ ئم دراؾمتل ذم اعمعفد سملؾمقان ،أكـل ايمتشػت
–ٕول مرة -يمؿ اًمؽـقز اعمقضمقدة سمؿؽتب (اًمعؼئد)
اًمعئم  ،اًمتل شمؼع قمغم يمقركقش اًمـقؾ .صمؿ ريمـ
يمئمؾ خمصص ًمؽؾ أد ب قمغم طمدة (كجقب
حمػقظ)( ،إطمسئن قمبد اًمؼدوس)( ،مصطػك
حمؿقد)( ،شمقومقؼ احلؽقؿ) ،إًمخ.
ذم اًمبدا  ،دمئهؾت إرومػ اعمخصص ًمة(إطمسئن
قمبد اًمؼدوس) ،سمئقمتبئر أن أطمداث روا ئشمف
كظرا عمشئهد إومالم
إزمً ،
(اطمؽمق) أهمؾبفئ سمئًمـسب ّ
اعمستقطمئة قمـفئ؛ ٓطمظقا أكـئ كتحدث قمـ أيمثر
أد ب مٍمي حتقًمت روا ئشمف إمم أومالم (ًمقس
كجقب حمػقظ يمام تصقر اًمبعض) ،همػم أن
اًمػضقل دهمدهمـل يمل أىمرأ (رء ذم صدري) –
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ً
مثال -يمل أقمرف :إمم أي مدى شمطئسمؼت أو اسمتعدت
اعمعئجل اًمسقـامبق  ،قمـ اًمـص إصكم.
اؾمتفقشمـل اًمؾعب ًٕ ،متفؿ سمؼق إقمامل ،وملصؾ
سمؿؼئركئ إمم كتئبج متبئ ـ ذم يمؾ مرة ،قمغم ؾمبقؾ
اعمثئلً( :مـ أقمقش ذم ضمؾبئب أ ) ،شمػئضملت أهنئ
واضحئ مدى
خمتؾػ متئ ًمئ قمـ اعمسؾسؾ ،سمقـام سمدا
ً
إظمالص ومقؾؿ (ٓ أكئم) ًمؾـص إصكم.
أمئ اًمصدم احلؼقؼق  ،كؾتفئ قمـدمئ اكتؼؾت إمم روا
اًمصبئح واعمسئء) ًمة(كجقب حمػقظ)،
(طمد
طمق ؿمئهدت اعمسؾسؾ ً
أوٓ –سمئًمطبع -ذم صبئي،
ومػقضمئت سملن اًمروا يمئكت شمـتفج أؾمؾقب رسد
خمتؾػ متئ ًمئ .مـ ؼرأهئ ،ؾمقدرك أن اًمسقـئر ست
ضمبئراً ،مؾؿؾؿ يمؾ
اعمبدع (حمسـ زا د) سمذل
ً
ضمفدا ً
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شمؾؽ اخلققط اعمتشظق داظمؾ اًمـص إد  ،وًمضؿفئ
داظمؾ ظمط زمـل واطمد.
أقمجبتـل شمؾؽ اًمؾعب ً ،معب مؼئرك اًمعؿؾ اًمسقـامبل
سملصؾف إد  ،ومخطر زم سمعد قمدة ؾمـقات ومؽرة
مشئهب  ،شمتؿثؾ ذم:
 شمرمج كصقص ىمصػمة حتقًمت إمم أقمامل ؾمقـامبقً
ٓطمؼئ ،مرومؼ سمؽؾ ىمص مؼئل اكطبئقمل قمـ ومقؾؿ
مستقطمك قمـفئ ،ومدى اًمتؼئرب أو اًمتبئقمد سمقـفئ
وسملم اًمـص إصكم.
اىمؽمطمت هذه اًمػؽرة قمغم أطمد أصدىمئبل اعمؽممجلم
قمؼم مؽئعم هئشمػق  .ختقؾت أن اًمؽتئب ًمـ ؽقن حمب ًبئ
جلؿفقر إدب اًمعئعمل ومؼط ،سمؾ ؾمقضئف إًمقفؿ
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شمؾؽ اًمنمحي إظمرى اًمتل ٓ ستفئن هبئ( ..مجفقر
اًمسقـام).
حتؿس اًمصد ؼ ًمؾػؽرة يمذًمؽ ،إٓ أكف اكشغؾ ذم
مشئر عف اخلئص  .متـقت ًمق أكـل أمتؾؽ مفئرة
اًمؽممج  ،يمل أقمؿؾ قمغم اعمنموع سمـػزً ،مؽـ مئ
سمئًمقد طمقؾ !
كسقت إمر سمدوري ،أو ًمؾدىم  ..اقمتئدت اًمػؽرة
أن ختتػل ،ىمبؾ أن شممرىمـل سمئًمظفقر قمغم ؾمطح
اًمذايمرة مـ طملم ٔظمر .مل أطمتؿؾ هذا اإلزقمئج
ـمق ًال ،ومؼررت ومجلة:
أسمدا.
 إمئ أن ،أو ًمجةئً ،مؽـ مةئذا ًمق وضعـةئ
صحقةح أكـل ًمست مؽم ً
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اعمنموع ضؿـ ضمدول أقمامل مبئدرشمـئ إدسمق ..
(ٕسمعد مدى)؟!
يمعئدشمـئ هـئك ،ؾمـعتؿد قمغم اًمعؿؾ اجلامقمل
اًمتطققمل ،يمؾ مؽمضمؿ -سمؿـ ومقفؿ صد ؼل اًمذي
اكشغؾ ً
ؾمئسمؼئ« ..حمؿد قمبد اًمعز ز اخلقزمش -ؾمقتقمم
أمر ىمص واطمدة ،جمرد ىمص ىمصػمة أفمـ أهنئ ًمـ
أطمدا سمدرضم يمبػمة ،قمـ مشئر عف اًمشخصق .
شمعطؾ ً
ً
مرهؼئ ذم ؾمبقؾ حتد د
اخلطقة اًمثئكق  :ظمضت سمح ًثئ
مصدرا ٕقمامل
ىمئبؿ (ىمصص ىمصػمة ،صئرت
ً
ؾمقـامبق هئم ) ،ومئيمتشػت أن إضمئكب خمئدقمقن!
ؼقًمقن – ً
مثال -أن هذه اًمؼئبؿ شمضؿ (شمؼر ر
إىمؾق ) و(اًمتـقع اًمثئ ) ًمؽئشمب اخلقئل اًمعؾؿل
إصمػم (ومقؾقب د ؽ) ،همػم أكـل ايمتشػت دمئوز قمدد
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يمؾامت يمالمهئ ًمة  05أًمػ!
و طؾؼقن قمؾقفام يمذ ًسمئ( :ىمصص ىمصػمة)؟!
اؾمتؼر اًمرأي ذم اًمـفئ

قمغم ىمص (احلئرس)،

اؾمتلذكت صئطمبفئ (كئدر أؾمئم ) ذم اًمضؿ إمم
اًمؽتئب ،إذ يمئن ىمد شمرمجفئ ً
ىمبال سمئًمػعؾ.
عد (كئدر) أطمد اًمؼراء اًمشغقوملم اًمذواىملم ًمؾخقئل
واضحئ ذم اظمتقئراشمف اًمتل ـحئز
اًمعؾؿل ،بدو ذًمؽ
ً
إًمقفئ.
كئىمشت ومؽرة اًمؽتئب مع (حمؿد اًمدواظمكم) سمئقمتبئره
مجئ ذم كػس اًمقىمت ،ومتقمم
عؿؾ
كئذا ومؽم ً
ً
مشؽقرا أمر ىمص (يمؾؽؿ أ ئ اعمقشمك إطمقئء).
ً
اًمذي مل ؽـ أـمقل كص ذم اًمؽتئبً ،مؽـ شمرمجتف
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قمؿ ؾق ؿمئىم سمؿعـك اًمؽؾؿ  ،سمسبب مئ حيتق ف مـ
شمعبػمات دارضم  ،قمالوة قمغم اظمتصئرات اؿمتؼفئ
اًمؽئشمب مـ إسمداقمف ٓ ،وضمقد هلئ ذم أي ىمئمقس،
سمـئء قمؾقف ..شمسببت أؾمطر /ومؼرات هـئ أو هـئك
داظمؾ اًمؼص  ..ذم اؾمتغراق جمفقد ؾمئقمئت مـ
(اًمدواظمكم).
صئر ًمد ـةئ طمتك أن( :حمؿةد قمبد اًمعةز ز)( ،كئدر
أؾمئم )( ،حمؿد اًمدواظمكم).
أؾمعد

ختقؾ اضمتامع هذه إؾمامء داظمؾ قمؿؾ

واطمد ،شمبؼك ومؼط ؾممال:
 مـ ؿؾؽ اًمتػةرغ اًمؽئذم ًمؾتطةقع سمؽممجة أـمةقلىمصتلم -مهئ ذم اًمقاىمع أىمرب ًمروا تلم ىمصػمشملم-
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ذم اًمؽتئب( :اًمذسمئسم )( ،اؾمتعئدة يمؾق )؟
شمصدى اًمـشقط (حمؿد قمبد اًمعز ز) ًمألومم ،صمؿ
أضئف إًمقفؿ ىمص صمئكق مـ اظمتقئره هل (مقؿـتق)
ًمة(ضمقكئصمئن كقٓن) ،أي ىمئم وطمده سمؽممج مئ قازي
كصػ حمتقى اًمؽتئبً .مطئعمئ اطمتؿؾـل هذا اًمرضمؾ
قمبد اًمعز ز سمئًمطبع ٓ يمر ستقومر -يمام مل حيتؿةؾـلهمػمه ،ومفةق اًمذي ىمةئم سمئًمتةقاصةؾ مع دار اًمـنم،
ويمئن طمؾؼ اًمقصؾ سمقــئ وسمقـفئ.
سمخصقص ىمص ومقؾؿ (اؾمتعئدة يمؾق ) ،ومؼد شمطققمت
هلذه اعمفؿ  ..اعمجتفدة (كرملم رؿمدي) .مل أىمئسمؾفئ
ؿمخص ًقئً ،مؽـ أفمـ أكـل شمعرومت قمؾقفئ سمام ؽػل،
قمـدمئ رأ ت أول ومصؾ أهنتف مـ اًمؼص  ،ووصؾـل
قمؼم اًمؼم د اإلًمؽؽمو .
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ىمبؾ أن أىمرأ طمرف واطمدً ،مػت كظري أكـل أمئم
مؾػ "وورد" مر ح ًمؾعلم ،اقمتـك صئطمبف سمتـسقؼف،
ويملكام قله ًمؾذهئب إمم اعمطبع مبئذة ،صمؿ شمعرومت
قمؾقفئ ًمؾؿرة اًمثئكق مـ ظمالل اًمؽممج اًمرؿمقؼ
ًمؾـص؛ أقمتؼمهئ أطمد أيمؼم اعمؽئؾمب اًمتل شمسبب ومقفئ
هذا اًمؽتئب.


أمتـك أن ؽقن اًمؼراء ىمد أطمبقا كػس اًمؾعب ً ،معب
مؼئرك اًمؼصص اًمتل ىمرأوهئ ذم اًمؽتئب ،مع مئ
ؿمئهدوه مـ معئجلئت ؾمقـام بق هلئ ،أمئ إذا مل روا -
سمعد -يمؾ إومالم اعمذيمقرة ذم اًمؽتئب ،وملكصح
سمئًمبح قمام ومئهتؿ مـفئ ،ومشئهدشمف.
مـ كئطمقتل ،رسرت سمئًمتجرسم إمم طمد يمبػم.
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صدر اًمؽتئب قمـ دار (اًمعر ) ًمؾـنم واًمتقز ع،
اًمتل كشؽر هلئ حتؿسفئ ًمؾؿنموع .كـقي اًمعؿؾ
يمؿبئدرة -إذا ؾمؿحت اًمظروف إن ؿمئء اهلل -قمغم
إقمداد ضمزء ٍ
صمئن وصمئًم .
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 هي إصذاراث ألبعذ هذي 
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حٌىيه:
 


(األهسيت املظلوت) :روا رقمب وظمقئل قمؾؿل،

شمتؽةقن مـ ىمصص مـػصؾ  /متصؾ  ،سمؼؾؿ ( ئؾمةلم
أمحةد ،حمؿة قد قمبد احلؾقؿ ،داًمقةئ مصطػك صةالح،
مصطػك مجقؾ) ،صةدرت قمـ دار اًمرؾمةؿ سمئًمؽؾامت
ًمؾـنم واًمتقز ع  -ـئ ر 2104م.
سمؼؾؿل ئؾملم أمحد
( قرباى) :روا ظمقئل قمؾؿل،
ّ
ؾمعقد وإسمراهقؿ اًمسعقد ،صدرت قمـ دار (سمصؿ )
ًمؾـنم واًمتقز ع  -ـئ ر 2107م.
( خط الثقافت املسخقـلت :القاهرة -أسىاى)َ :ر ْصد
صحػل عمنموقمئت صمؼئومق شمـتؿل إمم اًمؼئهرة اًمؽؼمى
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واًمصعقد (كؿةقذج واطمةد مـ يمؾ حمئومظة ) ،ؾقفئ
شمػئصقؾ قمـ يمقػق شملؾمقس وإدارة مبةئدرات مشئهب ،
صدر قمـ مبئدرة (ٕسمعد مدى)  -ؾمبتؿؼم 2107م.


(ًبىءاث اخليال العلوي) :قمـ اًمسبئق اعمؿتد

قمةؼم اًمتةئر خ مئ سملم (اًمعؾؿ مـ كئطمقة  ،وإدب/
اًمػةـ مةـ اًمـةئطمقة إظمةرى) ،صةدر قمةـ دار
(ومئكتةئز قن) ًمؾـنم واًمتقز ع  -ـئ ر 2108م.
( هي وحي رحلت) :قمةدة ممًمػةلم ،تحدث يمؾ
مـفؿ ذم ومصؾ مستؼؾ قمـ رطمؾ أهلؿتف سمـص أد
ـمق ؾ ،صدر قمـ دار (ومئكتئز قن) ًمؾـنم واًمتقز ع -
ـئ ر 2109م.
( أفالم يف قصص) :ىمصص ىمصةػمة مؽممجة  ،مرومؼ
سمؽؾ واطمةدة :مةؼةئل تةطةرق إمم ومقةؾؿ ؾمقـةامبل
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مستةقطمك قمـفئ ،صةدرت قمـ دار اًمعةر ًمؾـشةر
واًمتقز ع  -ـئ ر 2109م.
ومقؾام شمدور معظؿ
( أفالم غرفت) :مؼئٓت قمـ ً 06
أطمداصمفةـ سملم أرسمعة ضمةدران ،صدرت قمـ مبةئدرة
(ٕسمعد مدى)  -مئرس 2109م.
( حىاراث ألبعذ)ً :مؼئءات صحػق مع طمقازم 25

ممًم ًػئ مٍم ً ئ وقمرسمقًئ ذم جمئٓت (اخلقئل اًمعؾؿل،
اًمػئكتةئز ئ ،اًمرقمب) ،صةدرت قمـ مبةئدرة (ٕسمعةد

مدى)  -كقومؿؼم 2109م.
( خياليىى جذد) :رصد صحػل ًمؾجقؾ احلئزم مـ
ممًمػل (اخل قئل اًمعؾؿل ،اًمػئكتئز ئ ،اًمرقمب) ،صدر
قمـ مبئدرة (ٕسمعد مدى)  -د سؿؼم 2109م.
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